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PARATHËNIE
Nëpërmjet këtij studimi kemi dashur të paraqesim një kontribut në fushën e sigurisë
ushqimore duke vëzhguar cilësinë mikrobiologjike të frutave dhe perimeve që shiten dhe
tregëtohen në vendin tonë. Gjithashtu, duke patur parasysh faktin që në vendin tonë nuk
ka standarde shqiptare për këto produkte, të cilat konsumohen të gjalla, ky studim do të
mund të ndihmojë të hidhen bazat për:
1. Udhëzues për krijimin e standardeve shqiptare.
2. Data base me informacione mbi patogjenet e pranishëm në fruta dhe perime si
dhe mbi helmimet ushqimore që mund të shoqërohen me to.
Në dallim nga punimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera në vendin tonë, vështrimi
ynë u përqëndrua në një mënyrë më të gjerë të trajtimit të problemit; në monitorimin dhe
përcaktimin e patogenëve të pranishëm në frutat dhe perimet që tregëtohen në vend, në
përpunimin e të dhënave të përftuara dhe në parashikimin e faktorëve potencial ndotës.
Ky studim nuk do të realizohej pa mbështetjen dhe shkëmbimin e përvojës me një numër
specialistësh të fushave të ndryshme, si nga Instituti i Shëndetit Publik, ashtu edhe nga
institucionet e tjera. Falenderoj shumë shoqërinë dhe miqësinë e shumë profesorëve,
kolegëve dhe miqve të mi, të cilët nuk janë përmendur këtu.
Falenderimet e mia të veçanta janë:
për

udhëheqësen time Prof. Dr. Margarita Hysko për ndihmën dhe përkushtimin e
treguar ndaj meje.

për

ish Drejtorin e Institutit të Shëndetit Publik, Prof. Dr. Enver Roshi

për

shefin e departamentit “Shëndeti dhe Mjedisi”, Ass. Prof. Dr. Arben Luzati

për

Dr. Roland Bani për suportin e vazhdueshëm gjatë punës time

për

stafin teknik të Laboratorit të Mikrobiologjisë Ushqimore (Instituti i Shëndetit
Publik), të cilët më kanë ndihmuar në kryerjen e analizave mikrobiologjike të
temës.

Falenderoj në mënyrë të veçantë prindërit, motrën dhe bashkëshortin për përkrahjen dhe
mbështejtjen e tyre përgjatë gjithë kohës që më është dashur për të përgatitur dhe
përfunduar me sukses këtë studim.
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Vlerësimi i Cilësisë Mikrobiologjike të Frutave dhe Perimeve në disa Zona të Shqipërisë

HYRJE
Frutat dhe perimet janë ndër produktet më të pasura me vitamina, minerale dhe fibra. Një
gjë e tillë luan një rol mjaft të rëndësishëm në shëndet, duke ndihmuar në parandalimin e
sëmundjeve të ndryshme, si diabeti, sëmundjet kardiake, kancerit etj. Kërkesat gjithnjë e
në rritje për disponibilitetin dhe konsumimin e këtyre produkteve të freskëta, së bashku
me aspektin shëndetësor, kanë çuar në një rritje të tregëtisë globale të frutave dhe
perimeve dhe prani e lartë e tyre në tregje (Jobling et al.1998; Lucier 1998;Sloan 200).
Shumë vende të botës kanë ndërrmarrë iniciativa të ndryshme në mënyrë që të
inkurajojnë konsumatorët për t`i ngrënë gjithnjë e më shpesh këto produkte; është mjaft e
rëndësishme që konsumimi i këtyre produkteve të freskëta ushqimore të jetë gjithnjë e më
shumë në rritje, jo vetëm për arsye shëndëtsore, por edhe për ato ekonomike.
Kontaminimi i frutave dhe perimeve të freskëta paraqet një shqetësim të veçantë, pasi
shumë prej këtyre produkteve konsumohen të gjalla, pa ndonjë përpunim paraprak, i cili
do të eleminonte apo reduktonte rreziqet biologjike, mikrobiologjike, fizike. Frutat dhe
perimet mund të kontaminohen në çdo fazë të rritjes, proçesimit, tregtimit, manipulimit
apo ruajtes së tyre. Praktikat jo të rregullta të fermerëve njihen si burime të kontaminimit
mikrobiologjik të perimeve (Beuchat 2002 ).
Kontaminimi mikrobiologjik mund të bëhet direkt ose indirekt, me anë të ujit, dheut,
kimikateve apo edhe insekteve (Beuchat 1996a;Brackett 1999; Beuchat 2002). Një gjë e
tillë do të çonte domosdoshmërisht në një problem të mundshëm të sigurisë ushqimore.
Gjatë viteve të fundit, prania e frutave dhe perimeve të freskëta në markete dhe tregje të
ndryshme të vendit, është rritur ndjeshëm. Konsumatori mund ti gjejë dhe ti konsumojë
këto produkte pavarësisht kohës dhe stinës. Pra, globalizimi i produkteve ushqimore në
tërësi, jo vetëm që ndikon në shpërndarjen e produkteve të ndryshme ushqimore, por
edhe në përhapjen e rreziqeve të mundshme për shëndetin human nga një rajon në tjetrin,
duke mundësuar kështu një përhapje më të gjerë të patogjenëve kudo në botë. Si rezultat,
rritja e nivelit të konsumimit të frutave dhe perimeve është bërë gjithashtu një instrument
i rëndësishëm në statistikat e sëmundjeve me origjinë ushqimore.
Gjatë këtyre viteve, janë vërejtur një sëre sëmundjesh gastrointestinale dhe helmime, të
cilat lidhen me konsumimin e frutave dhe perimeve të kontaminuara me patogjenë
bakterial si Listeria monocytogenes, Salmonella, Shigella sonnei and Escerichia coli
0157, të pranishëm në produkte si speca, karrot, lakër etj (Schlech et al. 1983; Cieslac et
al.1993;Stafford et al.2002;Horby et al. 2003;Welinder-Olsson et al. 2003 ). Duke patur
parasysh faktin se frutat dhe perimet prodhohen në mjedise natyrore, apo në serra, mund
të themi se këto produkte janë shumë të brishtë ndaj kontaminimit të patogeneve humane.
Niveli në rritje i sasisë së konsumimit të frutave dhe perimeve ka çuar edhe në rritjen e
numrit të helmimeve tek konsumatorët. Shumë helmime janë të lidhura me kontaminimin
e këtyre produkteve.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1973 deri me 1997 intoksikacionet
ushqimore që lidheshin me konsumimin e frutave dhe perimeve kishin pësuar një rritje
nga 0,7 % në 6% ( Sivapalasingam et al 2004) .
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Në vitin 2000, Agjencia e Standardeve të Ushqimit në Angli raportoi se helmimet me
origjinë ushqimore j`u ishin atribuar sallatave të ndryshme dhe perimeve, duke u renditur
kështu pas helmimeve të shkaktuara nga mishi i pulës dhe mishi i kuq (UK Food
Standard Agency 2001).
Gjatë vitit 2004 në Australi, zarzavatet dhe sallatat shkaktuan 2 ndër 118 intoksikacione,
duke rezultuar në 34 persona të prekur dhe tre hospitalizime ( OZFoodNet 2004 ).
Gjithsesi, shumica e frutave dhe perimeve përmbajnë nutrientë të mjaftueshëm për të
lejuar rritjen e shpejtë të mikrobeve toksike si dhe barriera që parandalojnë lloje të
ndryshme mikrobesh për të hyrë në pjesën e brëndshme të tyre. Frutat njihen se
përmbajnë përbërës antimikrobiale, të cilat mund të ndikojnë në izolimin e bakterit
(Beuchat & Golden 1989; Beuchat and Brackett 1990; Beuchat et al.1994;Cowan 1999;
Rauha et al. 2000; Burnett and Beuchat 2001; Davidson and Taylor 2007).
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QËLLIMI
Në vendin tonë, informacionet lidhur me cilësinë mikrobiologjike të frutave dhe
perimeve që kultivohen, importohen dhe konsumohen, janë të kufizuara dhe nuk ka
standarde shqipëtare mikrobiologjike në lidhje me këto produkte ushqimore.
Qëllimi i ketij studimi është grumbullimi i një informacioni bazë mbi patogjenet e
pranishëm në fruta dhe perime, që tregëtohen aktualisht në vendin tonë si dhe cilësinë
mikrobiologjike të tyre.
Ky informacion do të shërbejë për krijimin në të ardhmen të një baze të dhënash, që do të
menaxhohet me ndihmën e specialistëve të sigurisë ushqimore dhe të institucioneve
qeveritare kombëtare, të cilët në fokusin e prioriteteve të tyre kanë sigurinë ushqimore
dhe shëndetin publik.

OBJEKTIVAT


Vlerësimi i cilësisë mikrobiologjike dhe i prevalencës së patogjenëve të cilët
hasen në fruta dhe perime.



Evidentimi i riskut të patogjenëve, të cilët paraqesin shqetësim për shëndetin
publik.



Sigurimi i të dhënave lidhur me cilësinë mikrobiologjike të frutave dhe perimeve
që aktualisht tregëtohen në vendin tonë.



Të hidhen bazat për udhëzues mbi standardet shqipëtare të frutave dhe perimeve
të freskëta.



Sugjerim për konsumatorin lidhur me mënyrat më të përshtatshme dhe me kosto
të ulët efektive, në mënyrë që të reduktohet niveli i ngarkesës mikrobiale në frutat
dhe perimet e freskëta.
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KAPITULLI 1
1. Të dhëna të përgjithshme për prodhimin, tregëtimin dhe përdorimin e frutave
dhe perimeve
Ushqimi luan një rol të rëndësishëm në jetën e njeriut, i cili dëshiron gjithnjë që të
disponojë ushqime të freskëta, por vetëm pak njerëz janë të ndërgjegjshëm për
sigurinë e tyre. Në shumicën e rasteve, për një produkt ushqimor sa më të freskët dhe
të sigurt, konsumatori duhet t’i besojë prodhuesit, shpërndarësit, proçesorit dhe
rregullatorëve të ndryshëm. Vitet e fundit, frutat dhe perimet kanë qënë ndër
produktet ushqimore që kanë shënuar një rritje të nivelit të konsumit, kjo duke qënë se
përbëjnë një pjesë të rëndësishme të një diete të balancuar. Iniciativa të shumta
kombëtare, të ndërmarra kudo nëpër botë, kanë mundësuar nxitjen e konsumimit të të
paktën dy herë në ditë të frutave dhe pesë herë në ditë të perimeve.
Pavarësisht këtyre iniciativave në kuadër të promovimit të përdorimit të ushqimeve të
shëndetëshme, shëndeti i konsumatorëve mund të preket prej konsumimit të frutave
dhe perimeve jo të sigurta mikrobiologjikisht. Kontaminimi mikrobiologjik i tyre
mund të ndodhë në mënyrë direkte ose indirekte, kjo përmes kafshëve, insekteve,
tokës, ujit, pajisjeve që përdoren nga fermeri gjatë kultivimit, proçesimit apo
manipulimit të një produkti të caktuar ushqimor. Në një botë të globalizuar, shtimi i
tregëtimit të frutave dhe perimeve si dhe rritja e numrit të popullsisë që i konsumon
ato mund të shtojnë mundësitë për të rrezikuar shëndetin e konsumatorit, nëse në treg
futen produkte ushqimore të kontaminuara. Produktet ushqimore të kontaminuara
mund të përhapin sëmundje kudo nëpër botë.
Sigurisht, që çdo vënd ka shqetësimet dhe prioritetet shëndetësore vetjake përsa i
përket problematikave që lidhen me sigurinë e ushqimit në tërësi dhe vetë shëndetin e
konsumatorit. Perceptimi i këtij të fundit përsa i përket risqeve të sigurisë ushqimore
ka ndryshuar. Një gjë e tillë është influencuar prej eksperiencave të mëparshme lidhur
me sëmundjet e shkaktuara prej produkteve ushqimore të kontaminuara, nga
informacionet mbi reziqet dhe të tjera çështje që lidhen me to.
Problemet e lidhura me patogjenët që hasen në produktet e freskëta, me shëndetin
publik dhe paralelisht me të edhe me aspektin ekonomik, janë raportuar në shumë
vënde të botës. Përsa i përket informacioneve mbi kontrollin e rreziqeve specifike, të
cilat paraqesin shqetësime, sidomos tek frutat dhe perimet, Komiteti Kodeks për
Higjienën e Ushqimit (Codex Committee on Food Hygiene- CCFH) i kërkoi WHO-së
dhe FAO-s të siguronin një udhëzues shkencor, “Code of Hygenic Practice for Fresh
Fruits and Vegetables”, ( CAC, 2006). Kodet dhe strategjitë si nga sektori privat edhe
ai publik kanë për qëllim të përdorin praktika të rregullta të agrikulturës (GAP), të
higjenës (GHP) dhe të manifakturës (GMP), në mënyrë të tillë që të parandalohet apo
të kontrollohet kontaminimi me Dëmtues të mundshme jo vetëm në prodhimin primar,
por edhe në fazën e manipulimit apo të përpunimit të produktit ushqimor.
1.1 Industria dhe konsumi i frutave dhe perimeve në botë
Në dekadën e fundit ka patur ndryshime të thella përsa i përket sistemeve agroindustriale, të cilat lidhen me produktet ushqimore si dhe me vetë konsumatorin.
Urbanizimi dhe rritja demografike, ka rritur ndjeshëm shkallën e të ardhurave dhe të
edukimit të konsumatorit.
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Faktorë të tillë si proçeset kushtëzuese, produktet e gatshme për t’u përdorur apo për
t’u ngrënë, kursimi i faktorit kohë në kryerjen e proçeseve të tilla si: larja, prerja apo
gatimi i produkteve ushqimore e ka adresuar konsumatorin drejt përzgjedhjes së të
tjera ushqimeve më të shëndetshme, më ushqyes dhe më të lehta për t`u gatuar. Frutat
dhe perimet, si rezultat i proçeseve të kushtëzuara (ruajtja, transportimi etj), i përkasin
kësaj dinamike të re produktesh. Gjatë viteve të fundit, në të gjithë botën, është
vërejtur një rritje e nivelit të konsumimit të karrotave dhe të perimeve të tjera nga ana
e fëmijëve (USDA, 2001).
Në tabelën 1.1 paraqiten rritjet e ofertave për frutat dhe perimet, kjo sidomos nga
shtetet me të ardhura të larta ekonomike.
Frutat dhe perimet që tregëtohen, u janë nënshtruar proçeseve të shumëfishta dhe
investimeve të njëpasnjëshme në agrikulturë. Një gjë e tillë ka pasur si synim interesin
e konsumatorit, në mënyrë që ky i fundit të ketë një furnizim të bollshëm dhe në kohë.
Mund të përmëndim këtu; transport, paketim të specializuar, konservim dhe siguri më
të madhe për këto produkte. Gjithashtu, zhvillimet e fundit teknologjike në disa fusha
si p:sh në transport, kanë rezultuar në një rritje të nivelit të konsumimit dhe tregëtimit
të këtyre produkteve ushqimore.
Tabela 1.1. Furnizimi me fruta dhe perime kg/për person/vit nëpër botë
Shtetet
Të ardhura të ulëta

Të ardhura mesatare

Të ardhura të larta

1961

1965

1970

1975

1980

1990

1995

1998

78

78

79

81

80

81

86

86

120

127

132

140

154

161

164

170

147

156

178

184

193

214

222

223

Burimi: FAO (Prej: Struktura në ndryshim e Konsumimit dhe Tregëtisë së Ushqimit Global, USDA, 2001).

Konsumatorët priren të përdorin produkte ushqimore të tregëtuara nëpër tregje, të cilat
sipas tyre mundësojnë ushqim më të freskët, më të shëndetshëm dhe më dietetik. Në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës importet e marketeve zënë afro 14 % të konsumit
shtëpiak të frutave dhe perimeve. Popullata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka
një rritje të nivelit të konsumimit të frutave dhe perimeve (Sivapalasingam et al.
2004). Përsa i përket vëndeve të zhvilluara, ato importojnë 80 % të frutave të freskëta
tropikale. Europa është vëndi importues më i madh me 47 % të importeve, kjo për
vitin 2005. Amerika e Veriut mbetet në vënd të dytë me nivele të larta importi për
fruta të tilla si: mango, papaja, fruta të thata. Rritja vjetore e konsumit të këtyre
produkteve ka prirje për t`u rritur nga 3-4 % (FAO, 2002).
Përsa kohë që të ardhurat do të pësojnë rritje në vëndet e zhvilluara, kërkesat për
konsumimin e frutave dhe perimeve do të pësojnë gjithashtu rritje. Globalizimi,
kërkesat për të konsumuar produkte ushqimore të freskëta dhe të shëndetëshme ka
shumë mundësi që të influencojnë kudo nëpër botë lidhur me nivelin e konsumimit të
sasisë së frutave dhe perimeve në të ardhmen (Pollack, 2001-USDA).
Industria e frutave dhe e perimeve në Europë
Në 27 vënde të Unionit Europian, perimet më të rëndësishme përsa i përket aspektit të
prodhimit janë domatet, hudhrat, qepët dhe karrotat, ndërsa frutat më të rëndësishme
janë mollët, portokallet dhe pjeshkët. Në vitin 2010, Italia dhe Spanja shënuan nivelin
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më të lartë të prodhimit të frutave krahasuar me vëndet e tjera të Unionit Europian.
Italia prodhon afro 14 milionë tonë perime, ndërsa Spanja afro 9.9 milion ton (në
2009). (Eurostat september 2011).
Niveli më i lartë përsa i përket prodhimit të frutave dhe perimeve të freskëta është
përqëndruar në pak vënde të Europës. Gjatë vitit 2010, rreth 57.4 % e sasisë së
mollëve të prodhuara në vëndet e Unionit Europian ishte lokalizuar në Itali, Poloni
dhe Francë, ndërsa 96.8 % e portokalleve ishte prodhuar në Spanjë ose Itali. Afro dy
të tretat e prodhimit të domateve janë me origjinë nga Italia dhe Spanja, ndërsa
45.6 % e qepëve dhe hudhrave të prodhuara kanë prejardhje nga Hollanda dhe Spanja.
Në Australi ndër perimet që përdoren më së shumti në Australi janë karrota, marula e
kuqe, marula jeshile, lloje të ndryshme marulash etj. Ajo çka kërkon konsumatori
lidhur me këto produkte është sigurisht që ato të jenë të shëndetshme, të shijshme dhe
të sigurta (Sloan 2000; Garret et al. 2003; Mehrotra 2004; Pivarik et al 2005). Gjatë
dekadës së fundit industria e tregëtimit të frutave dhe perimeve është rritur ndjeshëm,
duke u konsideruar si një nga industritë me rritje më të shpejtë në 2004, me një rritje
prej 8% dhe me një rritje prej 166 milion euro në vlerë monetare (Sloan 2005).
Eksportet e frutave dhe perimeve në Amerikën Latine janë rritur me 4,5 % në dhjetë
vitet e fundit. Kili është vëndi i parë në botë për eksport të rrushit të tavolinës dhe
dardhave, i dyti përsa i përket eksportit të mollëve dhe kivit dhe i katërti për eksportin
e pjeshkëve (ODEPA, 2000).
Industria e frutave dhe e perimeve në Indi është shumë e decentralizuar. Zonat e
ndryshme agro-klimatike bëjnë të mundur rritjen e pothuajse të të gjitha varieteve të
frutave të freskëta dhe të perimeve të gjelbra. India është prodhuesi i dytë më i madh
në botë pas Kinës përsa i përket perimeve të freskëta. India llogarit 15% të prodhimit
botëror të perimeve. Prej 370 milion tonë fruta që prodhohen në të gjithë botën, India
llogarit 30 milionë tonë. Prej 456 milionë ton perimeve të prodhuara në botë, India
llogarit 59 % të prodhimit të tyre, duke zënë kështu 17 % të tregut botëror për
prodhimin e këtyre produkteve.
1.2. Industria e perimeve dhe e frutave në Shqipëri
Përsa i përket dinamikave të prodhimit bujqësor në vëndin tonë, mund të themi se
përqindjen më të madhe e zë blegtoria me 52 %. Më pas kemi bimët e arave me 31 %
dhe frutat me 17%. Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhëna në përqindje, ndër vite
të prodhimit bujqësor (Vjetari Statistikor 2010).
Tabela 1.2. Dinamika e prodhimeve bujqësore (në %).
Nr

Emërtimi

2000

2005

2008

2009

2010

1

Blegtoria

57 %

59%

52%

55 %

52%

2

Bimët e arave

34%

30%

29%

30%

31%

3

Pemëtaria

10%

11%

15%

15%

17%

Niveli i prodhimit të perimeve nga 600 tonë në vitin 2000, është rritur në 850 tonë në
2010. Pjesa më madhe e tyre, afro 87 % kultivohet në serra diellore me plasmas, 2 %
në serra me xham me ngrohje, 5 % në serra me plasmas me ngrohje dhe 6 % në serra
me xham diellor.
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Tabela 1.3. Prodhimi në serra i perimeve sipas qarqeve
Nr

Qarku

Serra me domate
(në Ha)

Serra me trangull
(në Ha)

Të tjera

Totali
(në Ha)

1

Berat

141,0

20,8

38,0

200

2

Dibër

1

0,5

0

1.5

3

Durrës

25

6,8

15

47

4

Elbasan

38

17,9

3

59

5

Fier

200

108,9

86,0

395

6

Tiranë

20

5,3

16,5

42

7

Shkodër

20

10

9

39

8

Vlorë

13

0.5

5

19

9

Lezhë

2

0,5

1

4

Përsa i përket sipërfaqes më të madhe të serrave në qarqet e vëndit, mund të themi se
përqindja më e madhe e tyre është në qarkun e Fierit me 49%, i pasuar me qarkun e
Beratit (24%°), Elbasanit (8%), Durrësit (6%), Tiranës (5%), Shkodrës (5%), Vlorës
(2%) dhe të tjera (1%). Tabela 1.3 paraqet të dhëna lidhur me nivelin e prodhimit në
serra sipas qarqeve në lidhje me perimet. Përqindjen më të lartë e zë qarku i Beratit
dhe i Fierit, përkatësisht me 200 ha dhe 395 ha respektivisht.
Tabela 1.4 pasqyron të dhëna mbi nivelin e prodhimtarisë në pemëtari, e shprehur në
tonë, gjatë viteve 2000-2010. Pjesën më të madhe të prodhimit e zënë pemët frutorë
dhe rrushi, produkte të cilat përgjatë viteve kanë shënuar një rritje të nivelit të
prodhimeve.
Tabela 1.4. Prodhimtaria në pemëtari në rang vëndi 2000-2010
Nr

Emërtimi

2000

2005

2008

2009

2010

1

Pemë frutore ( në tonë)

64,9

90

133,6

150,4

167,8

2

Agrume ( në tonë)

2,6

5,2

8,4

10,0

13,4

3

Rrush ( në tonë)

79,3

115,1

153,9

162,8

184,9

Ndër frutat më të rëndësishme dhe me nivel prodhimi më të madh në vëndin tonë janë
molla, kumbulla, qershia, dardha dhe pjeshka. Prodhuesi më i madh i mollës është
qarku i Tiranës me 3325 tonë në vit, i qershisë është qarku i Beratit me 4585 tonë në
vit, i kumbullës është qarku i Elbasanit me 3977 tonë në vit dhe i frutit të pjeshkës
është qarku i Beratit me 2484 tonë në vit.
Përsa i përket nivelit të eksportit dhe importit të produkteve bujqësore dhe ushqimore
në vëndin ton mund të themi se niveli i importit zë një vënd shumë më të madh sesa
niveli i eksportit. Nga 34856 milionë lekë të shpenzuara në vitin 2000 për importin,
kjo vlerë në 2010 arrin në 80923 milionë lekë (Vjetari Statistikor 2010). Pjesa më e
madhe e produkteve ushqimore të prodhuara në vënd eksportohen në Itali (42%),
Greqi (10%), Gjermani (9,2%), Kosovë (6,1%), Maqedoni (2,6%) etj. Italia është
vëndi prej të cilit Shqipëria importon përqindjen më të madhe të produkteve (16,9%),
i pasuar nga Greqia (14,8%), Brazil (5%), Federata Ruse (4,9%), Gjermania (4,8%),
Turqia (4,6%), Kroacia (4,7%), Maqedonia (2,7%) etj. Në Shqipëri ka informacion të
kufizuar përsa i përket cilësisë mikrobiologjike të frutave dhe perimeve dhe nuk ka të
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dhëna mikrobiologjike apo ndonjë database në lidhje me këto produkte ushqimore,
apo me pikat e shitjes që ekzistojnë në vendin tonë. Është e rëndësishme të theksohet
fakti se nuk ka standarde mikrobiologjike për frutat dhe perimet që konsumohen të
gjalla (Agjensia Kombëtare e Ushqimit).
1.3 Zinxhiri i prodhimit të perimeve
Prodhimi i produkteve konsiston në rritjen dhe vjeljen e produktit, në paketim,
transportin, procesimin dhe në përgjithësi i referohet parimit ‘nga ferma tek piruni’.
Përgjatë të gjithë këtij zinxhiri, kritik është fakti i ruajtjes së kushteve optimale të
higjienës, temperaturës, lagështirës dhe kohës së menaxhimit, në mënyrë të tillë që
produkti të mbërrije tek konsumatori me cilësinë më të lartë të mundëshme si dhe në
kushte mikrobiologjike të sigurta. Aspektet e kësaj industrie si dhe zinxhiri prodhues,
gjatë viteve të fundit po marrin gjithnjë e më shumë rëndësi (Beuchat 2002; Sapers et
al. 2006). Faza e parë e zinxhirit është rritja e produktit ushqimor në fermë. Perimet
dhe sallatat e ndryshme që fermerët kultivojnë kanë nevojë të vazhdueshme për sasi të
mëdha uji gjatë gjithë proçesit të rritjes, duke filluar që nga mbjellja deri tek maturimi
i tyre. Kjo periudhë zgjat 6-8 javë, kjo në varësi të stinës.
Pas maturimit të perimeve dhe marulave të ndryshme, shkëputja e tyre nga toka bëhet
manualisht duke u ndjekur më pas nga proçesi i paketimit, transportimit, ruajtja në
frigorifer në temperaturat e duhura dhe proçesimi i mëtejshëm në fermë. Dëmtimet e
ndryshme që mund të shoqërojnë këto produkte, në secilën nga fazat e përmëndura më
lart, mund të ndikojnë ndjeshëm në dëmtimin e produktit dhe për rrjedhojë rrisin
gjasat për një kontaminim mikrobial të mundshëm. Në figurën 2 janë treguar
sekuencat e operacioneve, përsa i përket prodhimit të sallatave dhe perimeve
minimalisht të proçesuara, të cilat përdoren në një fermë që merret me kultivimin dhe
tregëtimin e këtyre produkteve ushqimore. Pas prerjes së sallatave, perimeve apo
marulave të ndryshme në ferma ato duhet të lahen me elementë pastrues, të
përshtatshëm për higjienën e frutave dhe perimeve. Kur bëhet fjalë për industrinë e
ushqimit, lëngjet me bazë klori janë më të përdorurat kudo nëpër botë (Cherry 1999;
Sapers 2006).
Të tjerë lëngje me efekte pastrues përfshijnë acidet organike, peroksidin e hidrogjenit,
ozonin, rrezatimin, iodin, bromin, dioksidin e klorit, trisodium phosphate, komponime
kuaternare të sodiumit dhe klorure sodiumi të acidifikuara (Kim et al. 1999; Lin et al.
2000; Koseki et al. 2001; Naschimento et al. 2003; Parish et al. 2003; Koseki et al.
2004; Sapers 2006). Zakonisht këto trajtime pastruese e reduktojnë popullatën e
përgjithëshme mikrobiale me 1-2 log cfu/g (Beuchat et al. 1998, Sapers 2006). Më pas
këto produkte duhet të ruhen në frigorifer në temperaturën 4º C. Duke patur parasysh
që në përgjithësi tipet e sallatave kanë një jetëgjatësi jo më të madhe se 7-14 ditë në
kushte frigoriferike, këto produkte nuk janë gjithnjë të qëndrueshme kimikisht dhe
biologjikisht (Garcia-Gimeno and Zuerera-Cosano 1997, Heard 2002). Një gjë e tillë
do të thotë se si aktivitetet mikrobiologjike edhe ato fiziologjike mund të luajnë rol në
degradimin e cilësisë gjatë proçesit të ruajtjes. Gjithashtu, gjatë proçeseve të
ndryshme që shoqërojnë rritjen e produktit dhe gjatë vjeljes ka shumë gjasa të ketë
dëmtim, çarje të indeve të tij, duke ndikuar kështu në rritjen e riskut për kontaminim.
Po kështu, edhe faktorë të tjerë si proçesimi, transporti, manipulimi i perimeve, i
sallatave, kontakti me ajrin, apo me ambjente të tjera jo fort higjienike dhe ekspozimi
i enzimave ndaj substrateve të tyre mund të çojnë jo vetëm në kontaminim, por edhe
në degradim të cilësisë (Klein 1987; King and Bolin 1989; Ragaert et al. 2007).
Produktet e sallatave nuk janë mikrobiologjikisht sterile, pavarësisht proçesit të larjes
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dhe operacioneve pastruese, të cilave mund t’u nënshtrohen. Në qoftë se sallatat,
marulat dhe perimet e ndryshme do të përgatiteshin në kushtet e praktikave të mira të
manifakturës, popullata mikrobiale do të varionte në vlerat 101-103 cfu/g (Heard
2002).
Dëmtim

Transportimi për në fermë

Prerja e perimeve
Larja me elementë pastrues

Larja me ujë
Largimi i ujit
Paketim në kushte të
modifikuara atmosferike
Ruajtja në 4º C
Figura 1.1. Sekuencimi i operacioneve në prodhimin e sallatave dhe perimeve
pak të përpunuara
Para se frutat të mbërrijnë në tavolinën e konsumatorit, zinxhiri i prodhimit fillon me
vjeljen, grumbullimin, larjen, paketimin, ruajtjen në kushte frigorikerike të caktuara,
transportin dhe shpërndarjen e produktit. Nga njëra anë mund të themi se frutat,
krahasuar me perimet dhe sallatat, janë më pak të prirura për t`u kontaminuar
mikrobiologjikisht. Një gjë e tillë lidhet me faktin se frutat duke qenë në pemë janë
më pak të riskuara nga dëmtuesit e mundëshme, të cilat mund të ndikojnë direkt apo
indirekt në cilësinë dhe sigurinë e tyre. Nga ana tjetër frutat mund të kontaminohen
nga insekte të ndryshme, pesticidet, kontakti human, apo të tjerë faktorë.
1.4 Dëmtuesit mikrobiologjikë që hasen tek frutat dhe perimet e freskëta
Roli i frutave dhe i perimeve të freskëta në ushqyerje dhe në shëndetin e konsumatorit
njihet më së miri në shumë vënde të botës. Shumë prej këtyre vëndeve kanë
ndërmarrë iniciativa në mënyrë që të inkurajojnë konsumatorin për të konsumuar
gjithnjë e më shumë perime dhe fruta të freskëta. Për vëndet në zhvillim, kultivimi
dhe tregëtimi i këtyre produkteve ushqimore ka kontribuar jo vetëm në shëndetin e
popullatës, por edhe në rritjen e nivelit ekonomik. Proçeset standardizuese, të
ndërmarra nga Codex Alimentarus janë të mirë njohura, si një institucion me bazë
shkencore dhe gjithëpërfshirës për palët e interesuara. Standardet e sigurisë ushqimore
aktualisht janë ndër problemet më emergjente dhe një objektiv i rëndësishëm, ndaj
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FAO-s dhe WHO-ja kanë dhënë vazhdimisht udhëzime dhe guida shkencore të
bazuara tek informacionet e mbledhura prej tregëtarëve dhe fermerëve kudo nëpër
botë.
Problemet e lidhura me patogjenët që hasen në produktet e freskëta janë raportuar prej
shumë vëndeve të botës. Në kuadër të kësaj problematike, sesioni i 38-të i Komitetit
të kodeksit në higjenën e ushqimit (CCFH), i kërkoi FAO-s dhe WHO-së, që të
siguronin udhëzues shkencorë, në mënyrë që të mbështetet zhvillimi i anekseve
specifike të produkteve ushqimore për Codex Alimentarus “Kodi i Praktikave
Higjenike të frutave dhe perimeve të freskëta” ( CAC, 2003).
FAO dhe WHO ka informacione nga një numër i madh burimesh lidhur me cilësinë
mikrobiologjike të frutave dhe perimeve. Gjithsesi, krahas literaturës është e
nevojshme edhe disponueshmëria e të dhënave. Për rrjedhojë në vitin 2007 të gjitha
vëndeve pjesëtare të Codex j`u dërgua një letër qarkulluese, duke j`u kërkuar
informacione dhe të dhëna mbi sëmundjet me origjinë ushqimore, të lidhura me frutat,
perimet, sasinë e prodhimit vëndas të këtyre produkteve, faktorët risk më shqetësues,
burimet e Dëmtuesve, masat e marra ndaj risqeve potenciale dhe atyre të evidentuar,
implementimin e udhëzuesve të rinj dhe rishikimi i atyre ekzistues.
Sikurse e përmëndëm edhe më sipër, Letra Qarkulluese Codex CL 2007/12-FH,
kërkonte informacione mbi sëmundjet me origjinë ushqimore, që lidheshin me frutat
dhe perimet, kjo për periudhën 1996-2006. Në këtë mënyrë do të mund të merreshin
më lehtë informacionet lidhur me patogjenët e implikuar, numrin e helmimeve të
ndodhura etj. Kësaj letre j`u përgjigjën të njëzetë e dy vëndet anëtare; Komisioni
Europian; organizata vëzhguese-Instituti i Teknologjive Ushqimore (IFT) dhe Qëndra
për Shkencën në Interes të Publikut (CSPI); si dhe institucione të ndryshme të
pavarura.
Raportimet treguan se kishte variacione nga vëndi në vënd, përsa i përket produkteve
dhe patogjenëve më shqetësues për shëndetin human. Nga të dhënat e raportuara, u
vërejt se produktet më shqetësuese ishin perimet me gjethe të gjelbra, ndërsa ndër
patogjenët përmëndim: Salmonella, Escherichia coli 0157:H7 dhe noroviruset. Për
disa vënde të tjera më problematike mbeteshin produktet si pjepri dhe lakra e kuqe.
Një prej vëndeve raportuese paraqiti karrotën si produktin ushqimor më problematik,
kjo duke patur parasysh se ky produkt shërbente si transmetues i Yersinia
pseudoturbeculosis.
Të pakta ishin vëndet raportuese që pohuan se siguria në prodhim nuk ishte një burim
specifik shqetësues për ta. Një gjë e tillë lidhej me arsyen se ekspertët e sigurisë
ushqimore të këtyre vëndeve nuk dispononin raporte lidhur me helmime të
mundëshme që lidheshin me produktet e freskëta, me mungesë apo me funksionim jo
të mirë të sistemit të survejancës në vëndet e tyre. Një prej vëndeve në zhvillim
nënvizoi faktin së niveli i sëmundjeve me origjinë ushqimore ka gjasa të pësojë rritje
të mëtejshme në të ardhmen. Ndër faktorët me impakt më të lartë në këtë aspekt është
mungesa e ujit të pastër jo vetëm gjatë proçesit të rritjes, por edhe gjatë proçesit të
larjes së produktit. Të dhënat e paraqitura në tabelën 1.5 janë një pjesë e të dhënave të
raportuara.
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Tabela 1.5. Përmbledhje e programeve GAP, produktit dhe patogjenit të
implikuar, bazuar në përgjigjen tek Codex Circular Letter.
Sistemi i
Surveja
ncës

Programi
GAP

Gana

PO

JO

Japoni

PO

PO (vetëm
për perimet)

JV

JI

Francë

PO

PO (vetëm
për perimet)

JV

JI

Hollandë

PO

PO

Lakra e kuqe

Salmonella spp

Suedi

PO

JO

Lakra e kuqe

Salmonella spp

Finlandë

PO

PO

Karrota

Yersinia pseudoturbeculosis

Angli

PO

PO

Perimet me gjethe
të gjelbra

Salmonella, E.coli 0157:H7,
noroviruset

Nikaragua

PO

JO

JV

Salmonella spp, Shigella spp,
E.coli,Coliforme faecal, Vibrio
cholerae dhe Gardia lambia

Peru

JO

PO

Perimet me gjethe
të gjelbra

Salmonella spp,Shigella spp, E.
Coli enteropatogjenik,
enteroparazitët

Meksikë

PO

PO

Pjepri

Salmonella spp, Shigella spp,
E.coli,Coliforme faecal

Brazil

PO

JO

Perimet me gjethe
të gjelbra

Salmonella spp

Egjipti

JO

JO

Perimet me gjethe
të gjelbra

E.coli, Shigella, parazitë

USA

PO

PO

Perimet me gjethe
të gjelbra

E.coli 0157:H7

Kanada

PO

PO

Të gjitha produktet,
përveç perimeve
me rrënjë

JI

Australi

PO

PO

JV

Salmonella, L. monocytogenes, B.
cereus, Campylobacter, E.coli
0157:H7

Zeland e Re

PO

PO

JV

Të ndyshëm

Vëndi

Produkti më i
implikuar
Perimet me gjethe
jeshile, qepa e
njomë

Patogjeni
Shqetësues
Salmonella spp, Shigella spp,
E.coli, Campylobacter, E.cloacae,
Cryptosporidium, veze
nematodesh, Ascaris lumvreciodes,

JV- Jo të vendosura; JI- Jo të identifikuara

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

11

Udhëhoqi: Prof.Dr. Margarita Hysko

Vlerësimi i Cilësisë Mikrobiologjike të Frutave dhe Perimeve në disa Zona të Shqipërisë

Shumica e vëndeve pjesëmarrëse në këtë raportim theksuan impaktin sinjifikativ të
dëmtuesve mikrobiologjike në tregun internacional për produktet e freskëta, por asnjë
prej vëndeve nuk siguroi një përmbledhje statistikore të impaktit aktual të helmimeve
të produkteve më të tregëtuara, si të atyre të prodhuara në vënd dhe të atyre të
importuara. Gjatë vitit 2006, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pati një impakt të
lartë helmimi me E.coli 0157:H7, me prejardhje nga spinaqi, të transportuar nga
Kanadaja. Në Europë ka patur alarme të shumta, të cilat janë dërguar përmes Sistemit
të Shpejtë të Alarmit për Ushqimin dhe Furnizimin (Rapid Alert System for Food and
Feed), gjë e cila hodhi dritë mbi detektimin e patogjenëve të pranishëm në produktet e
freskëta, që tregëtoheshin mes vëndeve të ndryshme Europiane.
Meksika identifikoi helmime të ndryshme në eksportet për në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Kanada si: pjepër me Salmonella poona, qepa e njomë me Hepatit A
dhe borzilok me Cyclospora. Disa prej helmimeve kanë përfunduar edhe në vdekje.
Një gjë e tillë thekson impaktin jo vetëm në shëndetin publik prej produkteve të
kontaminuara, por dhe në aspektin ekonomik. Si rrjedhojë e këtyre helmimeve të
ndodhura, në Meksikë janë ndërrmarrë masa për forcimin e Praktikave të Mira
Agrikulturale (GAP).
Në vënde të tjera janë marrë masa të ngjashme duke krijuar programe vullnetare
sidomos nga sektori privat dhe industritë e ndryshme, të cilat interesohen kryesisht
për aspektin ekonomik të tyre dhe paralelisht edhe me problematikat shëndetësore që
mund të jenë pasojë e një produkti ushqimor jo të sigurtë për t`u konsumuar. Pra hapa
të tilla janë të domosdoshëm për të siguruar cilësi dhe kualitet të produkteve të
freskëta që importohen ose që prodhohen në vënd.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan 15 raste të konfirmuara vdekjeje nga
produkte të kontaminuara me Salmonella, Hepatit A dhe E.coli 0157:H7. Një rast
është vërejtur në Angli me marulat. Vende të ndryshme kanë pohuar se ekzistojnë
vështirësi lidhur me determinimin e etiologjisë së helmimit dhe në disa raste nuk është
bërë i mundur identifikimi i burimit të kontaminimit.
Gjashtëmbëdhjetë vende ndër njëzetë e dy vëndet raportuese pohuan se kanë një
sistem veprimi dhe survejimi për sëmundjet me origjinë ushqimore, por shumica e
tyre janë sisteme pasive, ose efektiviteti i tyre është i paqartë. Pak vënde kanë
adoptuar lloje të programeve GAP për vëndin e tyre. Tabela 1.5 na siguron një
panoramë të përgjigjeve për secilin shtet, lidhur me ekzistencën ose jo të një sitemi
survejimi, me aplikimin ose jo të programe GAP, perimet që shkaktuan helmime dhe
patogjenët.
Tabela 1.6 paraqet një përmbledhje të numrit të helmimeve të shkaktuara prej
produkteve të freskëta gjatë viteve 1996-2006, përfshirë këtu edhe numrin total të
rasteve të raportuara të sëmundjeve, të vdekjeve nëse ka, komoditetin më të
implikuara në këto helmime si dhe patogjenin me të cilin lidhet ky produkt.
Gjithsesi, duhet theksuar fakti se kjo tabelë nuk është një listë e kompletuar e
helmimeve të ndodhura dhe sëmundshmërisë nëpër botë, të cilat lidhen me produktet
e freskëta dhe konsuminim e tyre.
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Tabela 1.6. Përmbledhje e numrit të helmimeve, sëmundshmërisë dhe vdekjeve,
gjatë 1996-2006, në përgjigje të CL 2007/12-FH.*
Vëndi
Afrika
Gana

Nr. i helmimeve

Merren me mend
shumë
intokikacione,por
nuk ka raportime

Sëmundshmëria
e raportuar
JR

Produkti më i
implikuar dhe
patogjeni

Produkti pasues
më i implikuar dhe
patogjeni

Perimet me gjethe
jeshile, qepa e
njomë-Jo ndonjë
patogjen specifik.

Karrota- Jo ndonjë
patogjen specifik.

Lakra e kuqe-

Asnjë

Domate- Jo ndonjë
patogjen specifik.

Azia
Japoni

1

12

S.Montevideo
Europë
Francë

2

-

Hollandë

76

307

Suedi

23

1037

Finlandë

40

5875

Poloni
Angli

33
88

584
> 3435

Irlandë
Amerika Latine
Nikaragua
Panama
Peru
Meksikë
Brazil

JI

JI

JR
JR
JR
JR
49

Lindja e afërt
Merren me mend
Egjipti
shumë
intokikacione, por
ska raportime

Lakra- Fasciola
hepatica

Fruta pylli –
Norovirus

Lakra e kuqeS.Enteritidis
Perimet me gjethe
të gjelbra-E.coli
0157:H7
Fruta pylli –
Norovirus

-

Sallatë- Salmonella
spp,
Asnjë

Të ndryshme

JR
JR
JR
JR
1036

Asnjë
Asnjë
Asnjë
Asnjë
Perimet me gjethe
të gjelbraSalmonella

Asnjë
Asnjë
Asnjë
Asnjë
-

JR

Perimet me gjethe
të gjelbra- E.coli,
Shigella, parazitë

Perimet me gjethe
të gjelbra- E.coli
0157:H7
Lakra -Salmonella

Domate,PjepriSalmonella

Salmonella spp,
Fruta pylli Norovirus
Karrotë-Yersinia
pseudoturbeculosis

Asnjë

Amerika e Veriut
USA

98

10367 (15
vdekje)

Kanada

25

2291

Paqësori Jug –Perëndimor
25
Australi

782

Perimet me gjethe
të gjelbraS.Typhimurium

Perimet me gjethe
të gjelbra- norovirus

13

189

Sallata mikseCampylobacter

Fruta pylli-Hepatit
A

Zelanda e
Re
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1.5. Përcaktimi i prioriteteve dhe i kritereve
Në mënyrë që të vendosim prioritet në lidhje me çështjet më shqetësuese, për sigurisë
ushqimore, aspekt i rëndësishëm mbetet vendosja e kritereve. Një gjë e tillë u bazua
në kriteret e mëposhtme: frekuenca dhe ashpërsia e sëmundjes së shkaktuar tek
konsumatori, sasia dhe qëllimi i prodhimit, diversiteti dhe kompleksiteti i zinxhirit të
prodhimit dhe të industrisë, potenciali për shumim të patogjenit me origjinë
ushqimore, kjo përmes zinxhirit të prodhimit, mundësia për ta kontrolluar, shtrirja e
tregut ndërkombëtar dhe impakti ekonomik.
Këto kritere janë parë si pika kyçe, ku ekspertët duhet të fokusohen, në mënyrë të tillë
që të bëjnë një vlerësim sa më të saktë të situatës në rast helmimi, si edhe të kenë
mundësi intervenimi dhe eleminimi të risqeve, apo Dëmtuesve të mundëshme me
sinjifikancë në shëndetin publik.
Kriteret e sipër përmëndura u përdoren për të renditur sipas prioriteteve frutat dhe
perimet e freskëta, më shqetësuese për shëndetin publik dhe përcaktimin e Dëmtuesve
që mund të lidhen me to. Një gjë e tillë u bazua në të dhënat e raportuara, në përgjigje
të Letrës Qarkulluese (CL 2007/12-FH), të cila do të ndihmonin specialistët e
shëndetit publik, duke i bërë ata të jenë gjithnjë një hap përpara në njohjen e
problematikave të sigurisë ushqimore për t`i parandaluar ato.
1.5.1. Niveli i parë i prioriteteve: Perimet me gjethe të gjelbra
Shumë vënde i kanë konsideruar perimet me gjethe të gjelbra si komoditetet më
shqetësuese për konsumatorin, kjo nga pikëpamja e sigurisë mikrobiologjike. Ky grup
komoditetesh përfshin perime, struktura e të cilave është e përbërë nga gjethe, të cilat
konsumohen. Këtu futen produkte të tilla si: sallata, spinaqi, lakrat e ndryshme,
çikorja, lakrat e egra, barishtet e ndryshme (majdanozi, borziloku, selino) etj.
Tabela 1.7. Përmbledhje e komoditeteve sipas niveleve dhe dëmtuesit e lidhura
me to
Komoditeti

Arsyet e vendosjes në këtë nivel

Dëmtuesit

Niveli i 1
Perimet me gjethe
të gjelbra

E.coli enterohaemorrhagic,
Salmonella enterica,
Campilobacter spp,

1.
2.
3.

Shigella spp, Hepatiti A,
Noroviruset,
Cyclospora cayatenensis,
Cryptosporidium,

4.

Yersinia seudoturbeculosis,
Listeria monocytogenes

5.
6.

7.
1.
2.

Niveli i 2
Frutat e pyllit

Cyclospora cayatenensis,
Cryptosporidium parvum
Hepatiti A, Noroviruset

3.

4.
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Helmime multiple, duke përfshirë
sëmundje dhe vdekje
Konsumim shumë i madh
Nivel i lartë eksporti në vënde ku
nuk rriten, për arsye nutritive dhe si
ushqime konveniente
Të proçesuar dhe të shpërndara me
mënyra të ndryshme, në varësi të
vëndit
Ekziston mundësia për shumim
Shpërndarje
dhe
prodhim
kompleks-pika multiple kontrolli
në fermë, për të minimizuar gjasat
për kontaminim
Treg ndërkombetar shumë i gjerë
Helmime në rajone të ndryshme
Prodhim i gjerë i disa llojeve të
frutave të pyllit
Prodhimi varion në disa lloje
frutash pylli dhe përfshin dhe frutat
e egra
Burimi kryesor human-Kontakti
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Komoditeti

Arsyet e vendosjes në këtë nivel

Dëmtuesit
Hepatiti A, Shigella spp

5.

1.
2.
Qepa dhe hudhra
e njomë

3.

4.
Salmonella enterica
5.
6.
1.
2.
3.

Pjepri

Salmonella enterica
Hepatiti A

4.
5.

6.
1.

2.
3.
4.

Domatet

Yersinia pseudotuberculosis
Shigella spp, E.coli
enterotoxigenic, Caliciviruses
(karrotat e prera), Hepatit A,
Parazite

Salmonella, E.coli,
Campylobacter spp

6.
1.
2.

Salmonella spp
Shigella spp
Salmonella spp
Salmonella,Bacillus spp
Salmonella spp, E.coli
Salmonella spp
Hepatit A, noroviruse
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me duar
Problematike në tregun
ndërkombëtar janë frutat e ngrira
vënde
Prodhim i ulët, por në rritje. I
konsumueshëm gjerësisht nëpër
botë
Sistem i ngjashëm prodhimi në
vënde të ndryshme, edhe pse ka
ndryshim nv madhësinë e produktit
Patogjeni mund të jetë i pranishëm
në kavitetet e gjethes dhe të
shumohet
Kritik është kontakti me duar gjatë
vjeljes
I tregëtuar kudo nëpër botë
Helmime në rajone të ndryshme të
botës
Produkt i prodhuar gjerësisht nëpër
botë, gjatë gjithë vitit.
Sistem i ngjashëm prodhimi në
vënde të ndryshme, por mund të
ketë ndryshime në praktikat e
rritjes
Patogjeni mund të zhvillohet mjaft
mirë në të
Burim kontaminimi mund të jetë
uji që përdoret për ujitje, gjatë
larjes dhe paketimit.
I tregëtuar kudo nëpër botë
Helmime të shumta, por të
raportuara vetëm në SHTETET E
BASHKUARA TË AMERIKËS (
përfshihen 3 raste vdekjeje)
Produkt i prodhuar gjerësisht në
botë.
Sisteme të ndryshme prodhimifusha dhe serra.
Zinxhirë të shkurtër dhe të gjatë
shpërndarjeje, ndryshime në
praktikat para dhe pas vjeljes
Mungesë informacioni rreth
burimit të kontaminimit në
produktin primar. Në fazën e pas
vjeljes, ka mundësi që kontaminimi
të lidhet me cilësinë e ujit të
përdorur për larje
I tregëtuar kudo nëpër botë
Helmime në disa vënde
Informacion i paktë mbi
prodhimin, por kanë një marketing
të lartë si produkte të gatshme për
tˈu ngrënë të gjalla
Tek karrotat e prera, mundësia për
kontaminim dhe për zhvillim të
patogjenit është i lartë
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Komoditeti

Arsyet e vendosjes në këtë nivel

Dëmtuesit

1.

2.
Niveli i 3
Karrota,
Kastraveci
Bajame, Misër
Papaja,Fara
suzami
Hudhër dhe qepë
e thatë, Mango,
Selino

3.
4.
5.
6.

Ky grup ka një ose dy helmime të
izoluara, të ndodhura edhe së
fundmi
Prodhim i ulët global, por në
vëndet ku prodhohet mund të jetë
një produkt i rëndësishëm për
konsumatorin
Sisteme të ndryshme prodhimi
Ka mundësi për amplifikim të
patogjenëve
Masat kontrolluese varen prej
produktit, por janë të zbatueshme
I tregëtuar kudo nëpër botë, shpesh
i origjinuar nga pak zona
prodhuese

Sigurisht që në lidhje me tabelën e mësipërme mund të ketë edhe rreziqe të tjera, që
mund të jenë të pranishme në frutat dhe perimet e freskëta, por që nuk lidhen me
helmimet. Rreziqet e treguara më lart, janë lidhur direkt me sëmundjet që kanë
shkaktuar tek konsumatori dhe në këtë mënyrë janë konsideruar si dëmtues me
rrezikshmëri të lartë.
Perimet me gjethe të gjelbra janë të lidhura me helmime të shumëfishta, me prejardhje
nga sëmundje me origjinë ushqimore. Këto helmime janë shoqëruar me një numër të
madh sëmundjesh. Gjatë 10 viteve të fundit, të paktën 30 helmime të ndodhura në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 5 helmime të ndodhura në Suedi ishin të lidhura
me këto produkte. Raporte shpërthimesh epidemike janë hasur edhe në vënde të
zhvilluara të Europës, Amerikës së Veriut dhe në Paqësorin Jug-Perëndimor. Një
helmim i ndodhur vitet e fundit prej Salmonella spp tek borziloku, i prodhuar në
Izrael, shkaktoi sëmundshmëri në të paktën 4 vënde, me pasojë vdekje në një prej
tyre. Severiteti i sëmundjes shpesh lidhet me dëmtuesit e implikuara dhe numri i
Dëmtuesve që lidhen me këto produkte është shumë i gjerë. Psh, E.coli
enterohaemorrhagic ka shkaktuar sëmundshmëri edhe vdekje.
Të dhënat e databases statistikore për 2006 të FAO-s (FAOSTAT) tregojnë se vëndet
e zhvilluara prodhojnë 9 milion ton marulë dhe çikore, ndërsa 14 milion ton, po për
këto produkte prodhohen nga vëndet në zhvillim (FAOSTAT 2007a). Gjithashtu,
gjatë 10 viteve të fundit, prodhimi i spinaqit në vëndet në zhvillim është dyfishuar
(FAOSTAT 2007a). Si rezultat i përpjekjeve për të promovuar një ushqyerje sa më të
shëndetëshme, vërehet një kërkesë gjithnjë e në rritje për këto produkte. Siguria e
perimeve me gjethe të gjelbra është kthyer në një çështje të rëndësishme kudo, kjo
edhe si pasojë se shumë prej produkteve të këtij grupi tregëtohen e konsumohen edhe
nga vënde, të cilat nuk i prodhojnë ato.
Diversiteti, kompleksiteti i zinxhirit të prodhimit dhe industria e perimeve me gjethe
të gjelbra
Prodhimi i këtyre perimeve varion gjerësisht, duke filluar që nga prodhuesit e
mëdhenj e deri tek fermerët e vegjël. Perimet me gjethe të gjelbra mund të tregëtohen
dhe të konsumohen në nivel lokal, kombëtar ose ndërkombëtar. Padyshim që ka
diferenca edhe në mënyrat sesi këto produkte shiten. Ato mund të shiten të sapo prera,
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minimalisht të proçesuara, të paketuara etj. Një gjë e tillë patjetër që i bën këto
produkte ushqimore subjekt të një kontaminimi të mundshëm mikrobial.
Duke patur parasysh faktin se perimet me gjethe të gjelbra lëvizin përmes zinxhirit të
ushqimit, ka shumë gjasa që një patogjen me origjinë ushqimore të ketë mundësi të
shumohet. Ndër fazat më kritike përmëndim fazën e pas vjeljes, transportin ( transport
jo i përshtatshëm, ambjent i hapur), proçesimin (miksimi me lloje të ndryshme
perimesh), shpërndarjen nëpër markete, tregje të ndryshme etj. Nga pikëpamja e futjes
së një hazardi, prodhimi primar është faza më shqetësuese.Të gjitha hapat e
përmëdura më sipër janë një mundësi potenciale për kontaminim nga patogjenë me
sinjifikancë të rëndësishme për shëndetin publik.
Ekzistojnë shumë mundësi për të kontrolluar patogjenët. Nuk mund të themi se ka një
metodikë unike për kontrollin e tyre, por në varësi të mënyrave të ndryshme të
prodhimit, proçesimit, transportit, paketimit dhe të të tjera proçeseve që lidhen me
manipulimin e produkteve ushqimore, natyrisht që ekzistojnë edhe masa të ndryshme
ku mund të ndërhyjmë, në mënyrë të tillë që të kontrollojmë çdo hazard të mundshëm.
Shtrirja e tregëtisë ndërkombëtare dhe impakti ekonomik
Të dhënat tregojnë se gjatë viteve të fundit eksporti i marulave dhe çikores është
dyfishuar, kurse eksporti i spinaqit është katër fishuar (FAOSTAT 2007b). Në raste
helmimi, është i prekur jo vetëm vëndi eksportues, por edhe ai importues, duke u
shoqëruar sigurisht me dëme të mëdha ekonomike. Le të rikujtojmë helmimin e
ndodhur në 2006 në Kanada, prej spinaqit- E.coli 0157:H7, të importuar nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast pati një ulje të ndjeshme të nivelit të importit të
spinaqit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pasojë e kësaj situate, në vazhdim,
Kanadaja kërkonte gjithnjë që produktet me prejardhje nga Shtetet e Bashkuara të
Amerikës të shoqëroheshin me një çertifikatë, që siguronte cilësinë e produkteve që
hynin në vënd. Në periudhën prill-maj të vitit 2010, 33 njerëz u infektuan me E. coli
O145 (CDC, May 2010). Infeksioni u përhap prej një lloj lakre romake e grirë (CDC,
May 2010). Në korrik të vitit 2011, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH)
raportoi 3,941 raste me infeksione të E. coli O104:H4, përfshirë këtu 52 fatalitete, të
shpërndara në 16 vënde të Europës dhe Amerikës së Veriut (WHO, 2011). Prej këtyre
rasteve 909 pacientë rezultuan me sindromën HUS ( hemolytic uremic sydrome ), një
mosfunkionim të veshkës, me pasoja fatale për jetën (WHO, 2011; CDC, July 2011).
Qëndra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve me bazë në
Stockholm, i cili monitoron sëmundjet në Unionin Europian, ka deklaruar se sindroma
HUS mund të çojë edhe në një paralizë të mundëshme, probleme të zemrës dhe anemi
të rëndë. Personat me vulnerabël në këtë aspekt janë pikërisht fëmijët nën 5 vjeç. Një
rast tjetër është edhe shpërthimi epidemiologjik i shkaktuar nga konsumimi i
kastravecit të kontaminuar me E. coli, të ndodhur në qershor 2011, në një fermë të
Gjermanisë (CDC, July 2011).
Po në qershor të vitit 2011, disa ditë më vonë, Franca raportoi një tjetër shpërthim
epidemiologjik të infeksioneve të E. coli O104:H4 (CDC, July 2011). Ky infeksion
lidhej me prodhimet që vinin nga Gjermania, të cilat u servirën gjatë një evenimenti të
mbajtur në Bordeaux të Francës (CDC, July 2011).
Toksoinfeksione të tilla, të cilat çojnë në shpërthime epidemiologjike me risk të lartë
për shëndetin human, kanë impakt të rëndësishëm jo vetëm në shëndet, por edhe në
ekonomi. Për rrjedhojë, një problem tjetër që pason me shfaqjen e një helmimi
ushqimor është edhe mbyllja e marketeve apo tregjeve që i tregëtojnë këto produkte.
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Madje edhe vetë konsumatorit i duhet kohë që të rifitojë besimin në sigurinë dhe
cilësinë e produktit të implikuar më parë.
1.5.2. Niveli i dytë i prioriteteve: Frutat e pyllit, qepa e njomë, pjepri, domatet
dhe lakrat e ndryshme.
Niveli i dytë i prioriteteve përfshin frutat e pyllit (manaferrat, luleshtrydhet, boronica,
manaferrat e egra), qepën dhe hudhrën e njomë, pjeprin, lakrën e kuqe dhe domaten.
Këto produkte janë përfshirë në këtë grup, për faktin se përsa i përket konsumit
global, ato nuk konsumohen aq shumë sa produktet e grupit të parë. Gjithsesi
kontaminimi i tyre mbetet po aq problematik. Frutat e pyllit kanë qënë të implikuara
në disa helmime të ndodhura në Amerikën e Veriut dhe në Europë, duke shkaktuar
shumë persona të sëmurë. Ato mund të kontaminohen jo vetëm në gjëndjen e tyre të
egër, por edhe në fazën e kultivimit. Gjithashtu, forma delikate e përbërjes së tyre, e
bën të vështirë proçesin e larjes së tyre, gjë e cila mund të krijojë probleme të
mundëshme më vonë dhe njëkohësisht edhe mundësi për kontaminim të produktit në
fjalë.
Mundësia për shumimin e patogjenëve me origjinë ushqimore tek frutat e pyllit është
e vogël, pasi duke qënë acide, nuk sigurojnë një mjedis të përshtatshëm për rritje
mikrobiale. Gjithashtu, përsa i përket viruseve dhe parazitëve, ata nuk mund të
replikohen jashtë bujtësit të tyre. Pavarësisht sa thamë më sipër, mund të ketë
dëmtues, të aftë për të shkaktuar sëmundshmëri. Meqënëse frutat e pyllit gjatë
prodhimit të tyre janë shpesh në kontakt me duart e njeriut, ky i fundit është burimi
primar për kontaminim dhe një pikë e fortë kritike nga pikëpamja e kontrollit të
dëmtuesit. Ruajtja nga zogjtë, uji që përdoret për ujitje dhe plehërimi janë të tjerë
faktorë të rëndësishëm, të cilët ndikojnë në kontaminim dhe që duhen pasur në
kontroll. Sikurse edhe për grupin e parë të produkteve ushqimore, edhe për grupin e
frutave të pyllit, një helmim i mundshëm i tyre sjell patjetër edhe kosto ekonomike.
Mund të përmëndim këtu helmimin e ndodhur në Amerikën e Veriut, që lidhej me
manaferrën, me prejardhje nga Guatemala, e cila çoi në humbje të mëdha ekonomike
për marketet në vëndet e Amerikës Qëndrore (Calvin, Avendano dhe Schwentesius,
2004).
Qepa dhe hudhra e njomë janë përfshirë në tre helmime në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës (CDC 2003), përfshirë këtu 4 vdekje dhe 1028 të sëmurë. Edhe pse këto
produkte janë gjerësisht të konsumueshme dhe të shpërndara kudo nëpër botë, nuk ka
raportime për helmime. Morfologjia e veçantë e këtyre produkteve dhe niveli i
lageshtirës në to, i bën ato ideale për shumimin e dëmtuesve mikrobiale. Në ato raste
kur patogjeni futet në brëndësi të gjetheve, është e pamundur të largohet përmes
proçesit të larjes. Dëmtuesit që lidhen me këto produkte transmetohen përmes
kontaktit human, ku mund të përmendim hepatitin A dhe Shigella , të cilat hasen më
shpesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si rezultat mbetet të themi se nga
pikëpamja e kontrollit, manipulimi me duar gjatë proçesit të vjeljes, është faza ku ky
produkt është më i riskuar ndaj kontaminimit.
Pjepri dhe shalqini janë lidhur me një sërë helmimesh, sidomos në Amerikën e Veriut
dhe në Paqësorin Jug-perëndimor. Disa prej këtyre helmimeve kanë ndodhur prej
produkteve të eksportuara. Proçesi i ftohjes, apo dielli nxit nivelin e përthithjes së
patogjenëve të mundshëm përmes lëkurës. Pikat më kritike të kontrollit janë: cilësia e
ujit që përdoret për ujitje, proçesi i larjes dhe metodat ngrirëse.
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Helmimet e lidhura me domatet e kontaminuara janë raportuar vetëm në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë rezultuar me tre raste vdekjeje dhe 1840 persona
të sëmurë. Duke qënë se këto helmime janë izoluar vetëm në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, mbetet i paqartë fakti nëse ky problem është unik për këtë shtet, apo mund
të përhapet edhe në vënde të tjera. Një problem tjetër është dhe burimi i kontaminimit,
i cili ende nuk dihet me saktësi, nëse mund të jetë prej zogjve, jetës së egër,
kontaminimit të ujit, apo ndonjë faktori tjetër risk. Salmonella mund të gjejë një
ambjent të përshtatshëm për t`u shumuar tek domatja, kjo si rezultat i aftësisë së saj
për t`u përshtatur në ambjente acide.
Produkte të tilla si: bishtajat, rrepa, luledielli, panxhari dhe barishte të tjera me rrënjë
janë një tjetër grup produktesh që janë implikuar në helmime të ndodhura në
Amerikën e Veriut, Europë dhe Azi. Në vitin 1996 në Japoni ndodhi një helmim, i
shkaktuar prej E.coli 0157:H7, i cili çoi në 9451 persona të sëmurë dhe 12 raste
vdekjeje, të gjithë fëmijë (Michino et al, 1999). Masat që mund të reduktojnë
mundësitë për kontaminim mikrobiologjik mbetet kontrolli i cilësisë së ujit që
përdoret gjatë ujitjes, apo gjatë proçesit të larjes.
1.5.3. Niveli i tretë i prioriteteve
Ky grup i fundit i komoditeteve, të cilët konsiderohen edhe komoditetet me risqe më
të ulëta, është një grup miks, i cili përfshin si fruta dhe perime. Këtu përfshihen
karrotat, kastraveci, bajamet, qepa dhe hudhra e thatë, pango, papaja, etj. Këto
produkte janë të gjithë të lidhur me raste helmimesh. Gjithsesi, krahasuar me
pjesëtarët e grupeve të tjera, këto komoditete deri më sot kanë patur një impakt shumë
të kufizuar në shëndetin publik. Megjithatë, duke patur parasysh faktin që disa nga
këto produkte konsumohen të gjalla (karrotat, farat, bajamet), konsumatori duhet të
jetë përsëri i kujdesshëm në konsumimin e tyre (Çoku 2011).
1.6. Mikrobiologjia e marulave dhe sallatave të freskëta
Mikroorganizmat e lidhura me produktet e freskëta apo pak të përpunuara janë
rishikuar nga shumë kërkues gjatë viteve të fundit (Nguyen-the and Carlin 1994,
2000; Francis et al. 1999; Heard 2002; Harris et al. 2003; Breidt 2006). Fokusi
gjithnjë në rritje rreth mikrobiologjisë së këtyre produkteve ka ndodhur për shkak të
rritjes se përdorimit të tyre dhe rreziqeve që ato paraqesin në shëndetin publik. Shkak
për këtë është fakti se shumica e marulave dhe e sallatave konsumohen pa u gatuar
apo pa u proçesuar më parë. Meqënëse këto produkte kanë pH neutral dhe një sasi uji
të kënaqshëm, bakteret janë më shqetësuese sesa majatë apo myqet filamentoze (Lund
1992). Kontaminimi mikrobial mund të ndodhë në çdo fazë të prodhimit, para dhe pas
vjeljes së produktit (Lund 1992; Beuchat 1996a; Brackett 1999; Suslow et al. 2003;
Gorny 2006).
Ekologjia mikrobiale e marulave konsiston në përbërjen e baktereve, myqeve dhe
majave, të cilat bashkëjetojnë të gjitha në të njëjtin ambient (Saddik et al. 1985;
Albrecht et al. 1995; Pingulkar et al. 2001; Viswanathan and Kaur 2001; Thunberg et
al. 2002). Popullata totale e baktereve aerobe në sipërfaqen e marulave varion nga
104- 107 cfu/g (Riser et al. 1984; Garg et al. 1990; Gras et al. 1994; Pingulkar et al.
2001), me specie predominante të Pseudomonas fluorescens, Enterobacter cloacae,
Erwinia corotovora dhe Pantoea agglomerans (Tabela 1.8). Popullatat e majave dhe
të myqeve në sipërfaqen e marulave variojnë respektivisht nga 103-106 cfu/g dhe
<100-103 cfu/g (Tournas 2005). Myqet predominante të identifikuara janë Alternaria,
Cladosporium dhe Penicillium (Tournas 2005).
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Pseudomonas fluorescens është përgjegjës për çrregullimet e kalbjes së butë tek
perimet në përgjithësi (Liao and Wells 1987; Liao 2006) si dhe përgjegjës kryesor për
shfaqjen e njollave tek produktet frigoriferike, kryesisht për shkak të natyrës së tyre
psikrotrofike, diversitetit natyror dhe prezencës predominante në sipërfaqen e
produkteve të freskëta (Ceponis and Friedman 1958; Brocklehurst and Lund 1981;
Tekoriene 2003). Prania e një niveli të lartë të pseudomonadeve fluoreshent pektolitik
në sipërfaqen e marulave mund të çojë në vyshkjen e tyre, duke shkaktuar në këtë
mënyrë një shkurtim të jetëgjatësisë së këtyre produkteve.
Tabela 1.8. Speciet bakteriale predominante të lidhura me marulat
Speciet Bakteriale
Aeromonas hydrophila
Citrobacter freundii
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumoniae
Pantoea agglomerans
Proteus morganii
Providencia stuartii
Pseudomonas alcalifaciens
Burkholderia cepacia
Escherichia hermannii
Klebsiella oxytocica
Alcaligenes faecalis
Bacillus spp.
Curtobacterium flaccumfaciens
Empedobacter breve
Erwinia carotovora
Erwinia herbicola
Janthinobacterium lividum
Pantoea agglomerans
Pseudomonas cichorii
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Serratia liquefaciens
Serratia marcescens
Xanthomonas campestris
Acinetobacter spp.
Enterobacter cloacae
Escherichia vulneris
Pantoea agglomerans
Pantoea dipsersa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas oryzihabitans
Rahnella aquatilis
Sphingobacter multivorum
Stenotrophomonas maltophilia

Frekuenca
2.9 %
22.1 %
1.5 5 %
36.8%
8.8 %
14.7%
4.4%
7.4%
1.5%
Nuk janë raportuar

2.3 %
2.3 %
2.3 %
2.3 %
27.3 %
2.3 %
2.3 %
2.3 %
2.3 %
40.9 %
2.3 %
4.6 %
2.3 %
4.6 %
5%
2.5 %
2.5 %
27.5 %
5%
47.5 %
2.5 %
2.5 %
2.5 %
2%

Referenca
Riser et al. 1984

Riser et al. 1984

Freire dhe Robbs 2000

Magnuson et al. 1990

Hamilton – miller and
Shah 2001

Të tjera specie të Pseudomonas dhe Enterobacteriaceae, përfshirë këtu bakteret
fitopatogjenike sikurse janë: Ps. cichorii, Ps. viridiflava, Ps. marginalis, Erw.
carotovora dhe Erw. amylovora mund të shkaktojnë gjithashtu kalbje tek perimet, kjo
për shkak të pranisë së pektatë lizazë (Lund 1983; Liao and Wells 1987; Gallois et al.
1992; Liao et al. 1993).
Të tjera enzima degraduese të indeve, të cilat prodhohen prej specieve të tilla si
Pseudomonas, përfshijnë celulozën, glucoside hydrolazë dhe lipoxygenazë (Gross dhe
Cody 1985; Zhuang et al. 1994). Biosurfaktantet mund të prodhohen nga mbi 50 % e
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specieve të Ps. fluorescens A, Ps. viridiflava, Ps. mendocina dhe Ps. fragi (Padaga et
al. 2000), duke asistuar ne kolonizimin bakterial dhe në degradim të indeve të bimës.
Familja Enterobacteriaceae përbëhet nga një numër bakteresh Gram negative në
formë shkopi, ku bëjnë pjesë gjinia Salmonella, Shigella, Escherichia, Erwinia,
Enterobacter, Pantoea etj. Gjinia Pantoea ka disa specie, të cilat më parë
klasifikoheshin në gjininë Enterobacter dhe Erwinia (Gavini et al 1989; Hauben et al.
1998).
Bennik et al. (1998) ka përshkruar praninë e specieve të ndryshme të
Enterobacteriaceae në perimet e freskëta, të cilat përfshijnë Enterobacter cloacae,
Pantoea. agglomerans, Rahnella aquatilis, Erwinia carotovora, Erw. amylovora,
Klebsiella oxytoca dhe Seratia odifera. Speciet e Pantoea, Erwinia dhe Enterobacter
zakonisht janë izoluar nga sipërfaqja e perimeve të gjalla dhe të proçesuara (Wright et
al. Brocklehurst et al. 1987; Magnuson et al. 1990; Bennik et al. 1998; Hamilton –
Miller and Shah 2001). Këto specie mendohet se shkaktojnë njolla tek perimet, pasi
ato janë të afta të rriten në kushte anaerobe fakultative dhe në kushte atmosferike të
modifikuara të paketimit të sallatave (Bennik et al. 1998). Nuk duhet harruar fakti që
janë të afta të fermentojnë glukozën dhe të prodhojnë acide, alkole dhe estere (Adams
dhe Moss 1995). Gjithsesi, roli i këtyre organizmave në shfaqjen e njollave tek
perimet dhe sallatat e freskëta, mbetet ende për t’u kuptuar (Heard 2002). Ka
mundësi, që një gjë e tillë mund të jetë rezultat i ruajtjes së perimeve dhe sallatave në
temperatura të papërshtatshme .
Të dhënat lidhur me ekologjinë mikrobiale të marulave në përgjithësi nuk janë të
plota dhe është i nëvojshëm më tepër informacion kuantitativ lidhur me popullatën
(cfu/g) e secilës specie të pranishme në këto produkte. Ekologjia e përgjithshme nuk
prek vetëm ndjeshmërinë dhe karakteristikat e jetëgjatësisë së produktit. Sjellja
interaktive e mikroorganizmave mund të ndikojë edhe në mbijetesën dhe rritjen e
organizmave me sinjifikancë në shëndetin publik.
Pas proçesimit, popullata totale që lidhet me marulat varion nga 104-106 cfu/g
(Nguyen-the and Charlin 2000; Heard 2002; Delaquis 2006). Speciet mikrobiale
predominante të gjetura në këto produkte janë të ngjashme me ato të hasura në
perimet e pa proçesuara në tërësi (Nguyen-the and Charlin 1994; Nguyen-the and
Charlin 2000). Sikurse tregohet edhe në tabelën 1.7, ndër pseudomonacet më të
izoluara janë speciet Ps. fluorescens, ndërsa më rrallë haset Ps. putida dhe Ps.
chlororaphis (Nguyen-the and Prunier 1989; Marchetti et al. 1992; Jacques and
Morris 1995). Psikotrofet janë një pjesë e rëndësishme e mikroflorës ( Garg et al.
1990; Barriega et al. 1991) duke qënë se këto specie mund të jenë gjithashtu edhe
pektinolitike. Shumë autorë i kanë përcaktuar popullatat e mikroorganizmave
pektolitike si agjentë të mundshëm që mund të çojnë në formimin e njollave.
Majatë dhe myqet janë izoluar shpesh në një popullatë që varion nga 10 4-105 cfu/g
(Brocklehurst et al. 1987; Garg et al. 1990; Tournas 2005, Çoku et al. 2011). Më të
hasura janë: Alternaria, Candida, Cladosporium, Cryptosporium, Cryptosporium
laurenti, Geotrichum, Metschnikowia pulcherrima, Penicilliuum, Rhadotorula,
Trichosporon capitatum dhe Trichosporon cutaneum (Magnuson 1990; Marchetti et
al.1992; Tournas 2005) dhe më e plotë paraqitet në tabelën 1.9.
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Tabela 1.9. Speciet e baktereve predominante të lidhura me marulat e
përpunuara dhe sallatat e gatshme
Produkti
Marulave hidroponike
minimalisht të proçesuara

Marulave minimalisht të
proçesuara
Sallatat mikse

Sallatat me perime

Sallatat me perime

Speciet Bakteriale
Burkholderia cepacia
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella oxytocica
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Stenotrophomonas maltophilia
Erwinia herbicola
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Bacillus spp.
Citophaga spp.
Erwinia carotovora
Pantoea agglomerans
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Citrobacter diversus
Citrobacter freundii
Enterobacter cloacae
Enterobacter aerogenes
Escherichia coli
Klebsiella aerogenes
Klebsiella edwardsii
Klebsiella pneumoniae
Pantoea agglomerans
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Serratia liquefaciens
Serratia ribideae
Brevundimonas vesicularis
Burkholderia cepacia
Chromobactrerium violaceum
Chryseomonas luteola
Enterobacter cloacae
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aureofaciens
Pseudomonas chlororaphis
Pseudomonas mesophilica
Pseudomonas picketti
Rahnella aquatilis
Sphingomonas paucimobilis
Stenotrophomonas maltophilia

Referenca

Freire and Robbs 2000

Mgnuson et al. 1990

Brocklehurst et al. 1987

Wright et al. 1976

Marchetti et al. 1992

Marulat dhe të tjera perime të gjalla janë lidhur me helmime të shkaktuara prej
sëmundjeve mikrobiale me origjinë ushqimore dhe patogjenët me origjinë ushqimore
mund të përbëjnë pjesë të mikroflorës së këtyre produkteve.
Megjithëse frutat dhe perimet njihen si burime potenciale të agjentëve infektiv
mikrobial, deri më sot ka patur pak evidenca, që dokumentojnë rreziqet e tyre në
shëndetin publik. Konsumimi gjithnjë e në rritje i këtyre produkteve të freskëta si dhe
rritja e industrisë së prodhimit të tyre, ka nxitur interesin për të investiguar lidhjen e
patogjenëve me këto produkte ushqimore.

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

22

Udhëhoqi: Prof.Dr. Margarita Hysko

Vlerësimi i Cilësisë Mikrobiologjike të Frutave dhe Perimeve në disa Zona të Shqipërisë

Gjatë viteve të fundit, shumë artikuj kanë diskutuar lidhur me hasjen e patogjenëve
me origjinë ushqimorë në produktet e freskëta (Fain 1996; Beuchat 1996a, 1996b,
1998, 2002; Francis et al. 1999; Ngyuyen-the and Carlin 2000; Heard 2002). Këto
raporte së bashku me investigimet e kryera prej IFT (Industrial Facilities Certificates,
2003), kanë hedhur dritë mbi boshllëqet mbi njohuritë për organizmat shqetësues,
duke theksuar nevojën për një vlerësim të thelluar të riskut të prodhimit të perimeve,
duke filluar që nga fermeri dhe duke perfunduar tek konsumatori.
Është pranuar fakti se patogjenët e pranishëm në sallatat e sapo prera, janë të
ngjashme me ato të hasura në perimet që konsumohen të gjalla. Tabela 1.10 na
mundëson një përmbledhje të raporteve lidhur me izolimin e baktereve patogjenë në
marula, sallata dhe perime të ndryshme. Më të izoluara janë Salmonella spp. dhe L.
monocytogenes, e pasuar nga më pak raporte mbi E.coli, Campylobacter spp.,
Aeromonas spp. dhe Yersinai enterocolitica.
Sipas Sivapalasingum et.al. (2004), rezulton se marulat janë ndër produktet që lidhen
më së shumti me shpërthimet epidemike me origjinë ushqimore. Prej këtyre
shpërthimeve, afro 60 % lidhen me patogjenë bakterialë, 20 % me viruset, 16 % me
parazitët dhe 4 % me kimikatet dhe helmet.
Speciet e Acinetobacter përfaqësojnë një tjetër grup patogjenësh, të cilët janë
anashkaluar në të shkuarën. Këto baktere hasen në popullata me numër të ulët (501000 cfu/g) në 17-50 % të perimeve. Patogjenët e hasur më shpesh janë: Ac.
baumannii, Ac. calcoaceticus dhe A. johnsonii (Berlau et al. 1999a; Houang et al.
2001).
Marulat duke qënë përbërësi kryesor i sallatave të gatshme për t`u ngrënë, kanë një
numër të ulët të popullatës së specieve Acinetobacter. Në këtë mënyrë kërkuesit
orientohen të propozojnë faktin që perimet e pa gatuara janë një burim potencial për
infeksionet nazokomiale. Një gjë e tillë ka më shumë gjasa të ndodhë tek pacientët
vulnerabël (Jiwa et al. 1981; Khan et al. 1992; Hamilton-Miller and Shah 2001).
Patogjenët jo bakterialë mund të transmetohen gjithsesi prej produkteve të freskëta.
Zakonisht origjina e tyre lidhet me cilësinë e ujit që përdoret gjatë proçesit të ujitjes
ose gjatë proçesit të vjeljes. Këtu përfshihen viruset si Norwalk, Hepatiti A, parazitët,
Giardia, Cryptosporidium dhe Cyclospora.
Rotaviruset dhe Hepatiti A janë të lidhura me marulat, domatet e grira dhe
luleshtrydhet (Hernandez et al. 1997; Beuchat 1998; Seymour and Appleton 2001).
Konsumimi i ushqimeve të kontaminuara me të tillë patogjenë mund të japë një
diversitet të simptomave të sëmundjes, përfshirë këtu infeksionin respirator,
çrregullimet e lëkurës, meningitin dhe gastroenteritet (Grohmann 1997).
Viruset mund të mbijetojnë edhe pas proçesit të paketimit, madje edhe në
temperatura ngrirëse (4º C). Mund të përmëndim Hepatitin A dhe poliovirusin, të cilët
mund të mbijetojnë tek produktet e freskëta për më shumë se 14 ditë. Është vërejtur se
marulat kanë më shumë propabilitet për t`u kontaminuar me viruse, kjo për shkak të
ekspozimit të një sipërfaqeje të madhe të saj dhe masave mbrojtëse të vetë organizmit
(Kurdziel et al. 2001; Croci et al. 2002). Të njëjtat koncepte vlejnë edhe për
patogjenët bakterialë.
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Tabela 1.10. Detektimi i baktereve patogjenë në marulë dhe në sallatat e gatshme
për t’u ngrënë në vende të ndryshme
Patogjeni
Aeromonas spp.
Aeromonas spp.
Aeromonas spp.
Aeromonas
hydrophila
Aeromonas
hydrophila
Campylobacter spp.
Campylobacter spp.
Escherichia coli
Escherichia coli
Escherichia coli
0157:H7
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Lysteria
monocytogenes
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.
Salmonella spp.

Produkti
Perime të gjalla
Perime të gjalla
Marul
minimalisht të
proçesuara
Marulë
Marulë
Marulë
Marulë
Marul organike
Sallata me
marulë dhe
perime organike

Vëndi
Indi
Belgjikë
Australi

14/30
7/27
66/120

Brazil
Itali
Kanada
UK
Norvegji
Shtetet
e
Bashkuara
të Amerikës

2/30
3/20
2/165
0/151
12/179
8/63

UK

1/28
10/20
1/92
1/200
5/22
2/179
18/116
8/103
3/120

Marulë
Marulë
Marulë
Marulë
Marulë
Perime me
gjethe
Marulë organike
Perime të gjalla
Perime të gjalla
Marul
minimalisht
tëproçesuara
Sallata perimesh
Sallata perimesh
Sallata perimesh
Marulë
Marulë
Marulë
Marulë
Sallata të
gatshme për tˈu
ngrënë
Sallata të
ndryshme
Marulë
Perime të gjalla
Marulë

Incidenca

Malajzi
Sri lanka
US
Norvegji
Malajzi
Norvegji
Indi
Spanjë
Australi
Shtetet
e
Bashkuara
të Amerikës
Spanje
Shtetet
e
Bashkuara
të Amerikës
Itali
Hollandë
Spanjë
UK
UK

Referenca
Puttalingamma and Manja
1998
Neyts et al. 2000
Szabo et al. 2000
Saad et al. 1995
Villari et al. 2000
Park and Sanders 1992
Little et al. 1999
Loncarevic et al. 2005
Lin et al. 1996

0/151

1/63
21/70
22/2966
82/120
2/28
5/80
0/151
6/3852
2/71
0/151
1/30
6/200

Little et al. 1999
Tang et al 1994
Francis et al. 1999
Heisick et al. 1989
Johannessen et al. 2002
Arumugaswamy et al. 1994
Loncarevic et al. 2005
Pingulkar et al. 2001
De Simon et al. 1992
Szabo et al. 2000
Lin et al. 1996
Garcia-Gimeno et al. 1996
Gombas et al. 2003
Ercolani 1976
Tamminga et ak 1978
Garcia-Villanova et al.
1987
Little et al. 2001
Sagoo et al. 2001
Saddik et al. 1985
Little et al. 1999
Tassinari et al. 1994
Johannessen et al. 2002

Egjipt
UK
Brazil
Norvegji

Salmonella spp.
Vibrio cholerae
Yersinia
enterocolitica
Yersinia
enterocolitica

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

24

Udhëhoqi: Prof.Dr. Margarita Hysko

Vlerësimi i Cilësisë Mikrobiologjike të Frutave dhe Perimeve në disa Zona të Shqipërisë

Parazitët janë identifikuar si organizma eukariotë dhe mund të klasifikohen në dy
grupe kryesore, protozoa dhe helminths. Ata varen nga organizmi bujtës përsa i përket
mbijetesës së tyre dhe për rrjedhojë cikli jetësor i tyre është i ndryshëm. Për të
mbijetuar dhe për t`u riprodhuar ata duhet të kalojnë përmes bujtësit human dhe
kafshës (Goldsmid and Speare 1997). Parazitët mund të infektojnë ushqimin përmes
proçesit të vaditjes, duarve të fermereve, insekteve, ose mund të gëlltiten prej
kafshëve të ndryshme dhe të jenë në këtë mënyrë të pranishëm në mishin e tyre gjatë
proçesit të therjes.
Giardia, Cryptosporidium dhe Cyclospora janë izoluar në perime të tilla si: marulë,
kastravec, karrotë, luleshtrydhe etj (Monge dhe Chinchilla 1996; Herwaldt 2000;
Capuano et al. 2001; Robertson dhe Gjerde 2001).
Implikimet e kontaminimit mikrobial dhe rritja tek marulat e ndryshme si dhe tek të
tjera perime, janë përmëndur shkurtimisht edhe më lart. Prishja, ulja e ndjeshmërisë
dhe e jetëgjatësisë, çon padyshim në mos përdorimin e këtyre produkteve ushqimore
dhe për rrjedhojë edhe në një dëm të madh ekonomik. Siguria mikrobiologjike e tyre
është një çështje e rëndësishme, duke parë se kemi një rritje të incidencave të
shpërthimeve epidemike të lidhura me sëmundjet me origjinë ushqimore.
Shumë specie mikrobiale që detektohen tek marulat dhe tek të tjera perime të gjalla,
shkaktojnë prishje dhe humbje të produktit si në fazën para dhe pas vjeljes (Nguyenthe and Carlin 2000; Heard 2002). Prishja e perimeve të freskëta, sallatave, si rezultat
i prezencës së baktereve, karakterizohet nga çngjyrime në ngjyrë kafe, ndryshime në
aromë, humbje të rigiditetit dhe shkatërrim (Liao dhe Wells 1987; Zhuang et al. 1994;
Padaga et al. 2000; Heard 2002), duke ndikuar në mosshitjen e tyre (Nguyen-the and
Carlin 1994; Brackett 1997; Heard 1999; Heard 2002). Nga vlerësimet e bëra rezulton
se 10-30 % e frutave dhe e perimeve që prodhohen hidhen, kjo për shkak të
dëmtimeve mekanike, dekadencës fiziologjike dhe njollave mikrobiale (Harvey
1978). Roli i mikroorganizmave në këtë aspekt është mjaft i rëndësishëm, pasi hedh
dritë mbi nevojën për të kuptuar më mirë ekologjinë bakteriale të marulave dhe të të
tjera perimeve të sapo prera.
Prania e mikroorganizmave patogjenë tek perimet mund të shkaktojë sëmundje
humane, duke u lidhur ngushtësisht me pasojat sinjifikante social-ekonomike.
Mendohet se faktori më me shumë risk për kontaminim është faza para vjeljes së
produktit, e cila çon në helmime të ndryshme tek njerëzit. Pjesa më e madhe e
helmimeve lidhet me konsumimin e sallatave, sidomos të atyre llojeve që përmbajnë
marulë (Tabela 1.10).
Edhe pse të pakta në numër, ka gjithnjë e më shumë studime, të cilat tregojnë sesi
ekologjia mikrobiologjike totale e një bime mund të ndikojë në prishjen e saj si dhe në
të ardhurat e shëndetit publik.
Në disa studime, rritja dhe mbijetesa e Salmonella dhe L. monocytogenes, u pa se
kishte rritje në prani të Erw. carotovora apo të Ps. fluorescens (Carlin et al. 1995;
Wells and Butterfield 1999). Në disa studime të tjera është vënë re se popullatat e L.
monocytogenes kishin pësuar ulje si rrjedhojë e prezencës së patogjenëve pas proçesit
të vjeljes. Psh. Rritja e L. monocytogenes tek patatja (liao dhe Sapers 1999) dhe
spinaqi (Babic et al. 1996) mund të reduktohet prej disa shtameve të pseudomonadëve
fluoreshent. Mendohet se inhibimi shkaktohet prej prodhimit të antimikrobialeve apo
sideroforeve fluoreshentë hekur çliruese (Liao dhe Fett 2001).
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Aplikimi i kontrollit bakteriologjik tek frutat dhe perimet e mbjella, ndërkohë që ato
rriten, mund të prekin gjithashtu ekologjinë mikrobiale të prodhimit të vetë bimës.
Shumë faktorë ndikojnë në përgjigjet interaktive të popullatave bakteriale që lidhen
me prodhimin e perimeve, duke bërë të mendosh se është e nevojshme të njihet dhe të
kuptohet sa më mirë ekologjia mikrobiale në përgjithësi.
1.7. Mikrobiologjia e frutave dhe e perimeve të freskëta
Frutat dhe perimet e freskëta në gjëndjen e tyre natyrale, nuk përmbajnë
mikroorganizma dhe viruse, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje me origjinë
ushqimore. Të gjitha bimët e gjelbra përmbajnë mikroflorën e vetë normale.
Mikroflora normale e frutave dhe e perimeve përbëhet kryesisht prej organizmave që
shpesh gjënden në tokë. Disa mikrobe gram-negative sikurse janë koliformët,
ekzistojnë si banorë normalë të frutave dhe perimeve; ata mund të izolohen rregullisht
prej këtyre produkteve ushqimore si pjesëtarë të Enterobacteriaceae.
Kontaminimi mikrobial i frutave dhe i perimeve të freskëta mund të ndodhë në çdo
fazë, që nga momenti që mbillet e deri në çastin e vjeljes dhe proçesimit të mëtejshëm
të tij. Në pikat e shitjes me shumicë dhe në sektorin e shitjes me pakicë termi produkt
i freskët varion. Tek shitësit me pakicë ekziston mundësia e cross-kontaminimit, pasi
në shumë raste kemi riprerje, apo ripaketim të produkit që shitet tek konsumatori.
Edhe manipulimi i perimeve të gjelbra apo i frutave mund të jetë po ashtu një burim
kontaminimi me viruse dhe baktere (Salmonella, enterohaemorrhagic Escherichia
coli, Shigella). Në seksionet e mëposhtme përshkruhen me më shumë detaje burimet e
kontaminimit.
Patogjenët që lidhen me produktet e freskëta
Mikroflora dominante e frutave dhe e perimeve përbëhet prej myqeve dhe majave të
dekompozuara, megjithatë sikurse e përmëndëm edhe më sipër, raportohen edhe
infeksione humane, të cilat përfshijnë parazitët, viruset dhe bakteret.
Bakteret janë shqetësimi më i madh për shëndetin publik. Patogjenët enterikë mund të
gjënden në tokë apo ujë. Një gjë e tillë lidhet me ndryshimet e nivelit të lagështirës,
adezionit mikrobial, reshjeve të shiut dhe e dritës (Mehmet dhe Ayden, 2008). Gjinitë
e shumta të baktereve, myqeve dhe majave të pranishme në produktet e freskëta janë:
Staphylococcus, Escherichia, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Campylobacter,
Listeria, Bacillus, Aeromonas; Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Toxoplasma, etc.
Me pak perjashtime, një shpërthim epidemik përkufizohet si një incident ku dy ose më
shumë persona përjetojnë të njëjtën sëmundje me origjinë ushqimore. Problemet e
lidhura me patogjenët në frutat e freskëta janë raportuar dhe vazhdojnë të raportohen
kudo nëpër botë.
Përmëndim këtu helmimet me origjinë ushqimore të ndodhura vitet e fundit prej E.
coli 0157:H7, në vitet 2006, 2007, 2011, ku më së shumti ishin të implikuara
komoditete të tilla si: spinaqi, perimet e gjelbra dhe kastraveci. Në Kanada, kanë
ndodhur helmime të lidhura me konsumimin e domates, pjeprit, perimeve të gjelbra,
spinaqit etj. Ndër frutat dhe perimet më të implikuara në helmimet me origjinë
ushqimore janë: lakra, domatja, spinaqi, banania, pjepri, molla dhe majdanozi (Çoku
et al. 2012). Staphylococcus aureus është hasur gjithashtu në produktet e freskët si
rezultat i implikimit të fermerëve apo tregëtarëve bartës.
Pavarësisht sa thamë më sipër, perimet me gjethe të gjelbra paraqesin shqetësimin më
të madh në aspektin e Dëmtuesve mikrobiologjike.
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Tabela 1.11. Patogjenët e lidhur me produktet e freskëta
Patogjenët me origjinë ushqimore
BAKTERE
Aeromonas spp
A . hydrophylia
Campylobacter spp
C .jejuni
Clostridium perfinges
E .coli (0157:H7)
Lysteria monocytogenes
Salmonella spp
S .enteritidis
S.heidelberg
S .muenchen
S . saintpaul
Shigella spp
Stapylococcus aureus
Yersinia spp
Y . enterolytica
PROTOZOARE
Cryptosporidium spp.
Gardia spp
VIRUSET ENTERIKE
Hepatiti A
Norwalk
MYQET
Aspergillus
Penicillium
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Frutat dhe perimet
Marulë, sallatat me perime, spinaq, karrotë
Lakër, perimet me gjethe, marulë, spinaq, perime në
forme sallatë
Perime
Lakër, selino, spinaq, sallat
Lakër, kastravec, domate, sallata të ndryshme, perimet
me gjethe
Lakra, marula, spinaq, luleshtrydhe, domate

Perime në formë sallate
Banane, karrotë, marulë, perime në formë sallate
Lakër, karrotë, kastravec, sallat

Mollë, luleshtrydhe, karrotë, kastravec, domate,
marulë
Perime mikse të gjelbra
Marulë, luleshtrydhe, domate
Karrotë, sallatat e gjelbra

Të gjitha llojet e frutave

1.8. Burimet e kontaminimit të frutave dhe perimeve
1.8.1. Uji që përdoret gjatë proçesit të ujitjes
Gjatë proçesit të ujitjes, uji që përdoret mund të jetë një faktor thelbësor përsa i përket
kontaminimit të perimeve apo sallatave të ndryshme. Impakti i ujit në popullatën
mikrobiale të perimeve varet nga burimi dhe sasia mikrobiale prezente në ujë, mënyra
dhe frekuenca e ujitjes. Duhet patur parasysh që burimi ujor mund të jetë i ndryshëm
(ujë lumi, liqeni, rezervuar, pusi, uji i rrjetit, apo ujë i trajtuar) edhe popullatat
mikrobiale të pranishme në këto burime janë të ndryshme. Popullata totale varion nga
101-105 cfu/ml (Robinson dhe Adams 1978; Rosas et al. 1984; Falcao et al. 1993;
Wang dhe Doyle 1998; Riordan et al. 2001). Agrokimikatet që përdoren gjatë proçesit
të rritjes së këtyre produkteve ushqimore, hollohen në ujin e marrë prej këtyre
burimeve dhe sigurisht që procedura e hollimit ndryshon në varësi të zonës
gjeografike dhe mundësive të fermës për t`u furnizuar me këto kimikate. Për shkak të
kostove të larta ekonomike uji i pijshëm nuk përdoret gjerësisht gjatë proçesit të
ujitjes.
Uji me të cilin realizohet ujitja e sallatave apo perimeve të ndryshme mund të jetë
edhe burim potencial i baktereve patogjene, i viruseve dhe i parazitëve. Listeri.
monocytogenes (Watkins dhe Stealth 1981), Campylobacter jejuni (Bolton et al. 1987;
Korhonen dhe Martikainen 1991), Salmonella (Watkins dhe Stealth 1981; Vaz da
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Costa-Vargas et al. 1991; Ait Melloul dhe Hassani 1999; Pianetti et al. 2004),
Clostridium perfingers (Watkins dhe Stealth 1981) dhe E.coli Robinson dhe Adams
1978; Riordan et al. 2001; Steele et al. 2005), janë izoluar prej ujërave agrikulturale të
ndryshme. Zakonisht, kontaminimi i këtyre ujërave i atribuohet kontaminimit fekal, si
pasojë e prezencës së gjësë së gjallë në zonat përreth (Ackers et al. 1998; Hilborn et
al. 1999; Pianetti et al. 2004, Steele dhe Odumeru 2004; Steele et al. 2005) dhe prej
vetë njeriut në qoftë se ai nuk tregohet i kujdesshëm.
Kontaminimi i perimeve me E.coli 0157:H7 dhe Salmonella spp nga uji është
demostruar të realizohet përmes sistemit të rrënjëve, nga ku organizmat mund të
migrojnë më pas në indet e ngrënshme të perimeve. Për pasojë mund të themi që
cilësia e ujit të përdorur në proçesin e ujitjes, luan një rol parësor përsa i përket
sigurisë ushqimore Për të realizuar këtë proçes përdoren disa metoda, kjo në varësi të
zonës gjeografike, tipit të fermës apo të vetë produktit që ata kultivojnë. Në varësi të
mënyrës së ujitjes, ka edhe variacione në kontaminimin e sallatave dhe perimeve.
(Solomon et al. 2002b; Wachtel et al. 2002a, 2002b; Okafo et al. 2003; Steele dhe
Odumeru 2004; Steele et al. 2005).
Proçesi i ujitjes ndikon në rritjen e aktivitetit ujor në sipërfaqen e perimeve, duke çuar
kështu në nxitjen e rritjes mikrobiale dhe në mbijetesën e tyre (Perombelon et al.
1979; Solomon et al. 2002a). Përmendim këtu rastin e kontaminimit të marulave dhe
të pjeprit me E.coli, Salmonella dhe Hepatit A (Solomon et al. 2002a ; Stine et al.
2005), si pasojë e përdorimit të teknikës me spërkatje. Gjithashtu një mënyrë e tillë
ujitjeje mund të çojë padyshim edhe në përhapjen e mikroorganizmave në një largësi
prej 350 m nga burimi fillestar (Katzenelson dhe Teltch 1976; Katzenelson et al 1977;
Sadovski et al. 1978a, 1978b; Bostos dhe Mara 1995). Mund të themi se rritja e
frekuences së ujitjes ndikon jo vetëm në rritjen e produktit, por edhe në rritjen e
kontaminimit mikrobial të tij.
Ujitja me pikim, apo hedhje të ngadaltë të ujit, duket se shkakton më pak ndotje
mikrobiale, krahasuar me metodën e spërkatjes. Kjo për shkak të mënyrës së
shpërndarjes së ujit, i cili shkon direkt në tokë dhe në rrënjët e perimeve, pa formuar
aerosole apo spërkatje (Volcani 1969; Bostos dhe Mara 1995). Megjithatë,
kontaminimi më i madh i vërejtur tek marulat, vjen si pasojë e përdorjes së metodës
me hapje të brazdave. Si teste janë përdorur E.coli dhe Cl. perfingens (Song et al.
2006).
1.8.2. Toka
Një burim potencial për patogjenët human të tillë si: L. monocytogenes, Clostridium,
Salmonella dhe E.coli 0157:H7, është edhe toka (Welshimer 1960; Van Renterghem
et al 1991; MacGowan et al. 1994; Dowe et al. 1997; Ogden et al. 2001; Guo et al.
2002; Ogden et al. 2002). Era është mekanizmi kryesor, përmes së cilës dherat bien në
kontakt me sallatat dhe perimet e ndryshme (Vakili 1967; Claflin et al 1973).
Kontaminimi i këtyre të fundit nga dherat mund të ndodhë edhe si pasojë e reshjeve
(Melick 1917; Rudolfs et al. 1951; Guo et al. 2002).
1.8.3 Plehërimi
Gjatë kultivimit të frutave dhe perimeve përdoren tipe të ndryshme plehërash
organike. Këtu përfshihen plehrat kimike (azot, fosfor, dhe potas), plehra të përbëra,
plehra organike dhe materiale të përbëra me fekale humane. Nga shumë studiues, të
gjitha sa përmëndëm më sipër janë konsideruar si burime të mëdha kontaminimi
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mikrobial për perimet dhe sallatat, sidomos në fazën e para vjeljes. (Bryan 1997;
Roberts et al. 1982; Doyle 1990; Park dhe Sanders 1992; Suslow et al 2003).
Potenciali për kontaminim prej këtyre plehërave organikë varet nga disa faktorë, ndër
të cilët përmëndim tipin eplehut, frekuencën e plehrimit dhe koha e aplikimit. Për t`u
theksuar është fakti se të gjithë këta faktorë lidhen ngushtësisht edhe me praktikat që
fermerët përdorin zakonisht gjatë kultivimit të produkteve të tyre.
Një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm është edhe temperatura. Është vërejtur se
mikroorganizmat kanë mbijetuar për periudha të ndryshme kohore në plehërat
organike, kjo në varësi të temperaturës (Strauch 1991; Wang et al. 1996;
Himathongkham et al. 1999; Jiang et al. 2002; Hutchisonn et al. 2004). Tek plehërat
organike të kafshëve mund të jenë të pranishëm patogjenë të tillë si: Campylobacter
(Blaser et al. 1980), Salmonella (Watkins dhe Sleath 1981; Himathongkham et al.
1999), Listeria (Watkins dhe Sleath 1981; Skovgaard dhe Morgen 1988) dhe E.coli
0157:H7 (Wang et al. 1996; Kudva et al. 1998; Beuchat 1999; Hornitzky et al. 2000;
Duffy 2003; Johannessen et al. 2005).
Aplikimi i mbetjeve të pa trajtuara dhe jo të përshtatshme, është një prej shkaqeve më
të mëdha të shpërthimeve të sëmundjeve me origjinë ushqimore. Një gjë e tillë ka
çuar edhe në formulim të rregullave të reja në vënde të zhvilluara të botës, përsa i
përket trajtimit të mbetjeve të kafshëve para se të përdoren gjatë proçesit të rritjes së
perimeve dhe të sallatave të ndryshme.
1.8.4. Pesticidet
Pesticidet përdoren rëndom në proçesin e kultivimit të perimeve. Përdorimi i tyre
konsiston në kontrollin e baktereve, myqeve, insekteve, krimbave etj, që mund të
shkaktojnë prishjen e produktit. Zakonisht pesticidet janë në formë pluhuri ose lëngu
dhe ndahen në: insekticide, fungicide dhe herbicide, të cilat kanë specifike veprimi
popullatash.
Përpara përdorimit të tyre është e nevojshme tretja në ujë. Këto proçedura natyrisht që
variojnë nga njëri kultivues tek tjetri, nga zona gjeografike dhe aksesi ndaj rezervave
ujore. Pesticidet e tretura mund të jenë një ambjent i përshtatshëm i mbijetesës dhe
rritjes së mikroorganzimave të ndryshëm, përfshirë këtu patogjenë të tillë si
Salmonella, Shigella, E.coli 0157:H7 dhe L. monocytogenes (Coghlan 2000; Guan et
al. 2001). Për pasojë, aplikimi i tyre mund të çojë pa dashje në një kontaminim të
mundshëm prej mikroorganizmave të ndryshëm të produkteve ushqimore që
kultivohen nga fermeri. Prej përdorimit të pesticideve të tretura në ujë të kontaminuar,
ka ndodhur një shpërthim epidemik i përmasave të mëdha, i lidhur me parazitin
Cyclospora cayetanensis, (Herwaldt dhe Ackers 1997).
Në vetëvehte pesticidet mund të ndikojnë si në rritje dhe në mbijetesën e
mikroorganizmave. Ka mundësi që të eleminohet vetëm një pjesë e mikroflorës, ose të
stimulohet rritja e një tjetër mikroflore. Disa pesticide mund të ulin nivelin e myqeve,
baktereve dhe majave, kjo për një periudhë të shkurtër kohore prej 15-20 ditësh
(patate, grurë, gjethet e mollës, pjeshkët dhe të tjera lloje frutash) (Andrews dhe
Kenerley 1978; Meunier dhe Meyer 1985; Shukla et al. 1988; Calvente et al. 1999).
Nga studimet e Guan et al. (2001) dhe Coghlan ( 2000) është gjetur se aplikimi i
pesticideve agrokimike mund të jetë një burim i nënvlerësuar kontaminimi me
mikroorganizma patogjen. Në solucionet pesticide Salmonella spp ka rezultuar të jetë
patogjeni më i aftë për të mbijetuar, kurse Listeria spp rezulton të jetë më pak e aftë
(Guan et al 2005). Tek domatja është verejtur se E.coli dhe Salmonella spp mbijetojnë
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respektivisht 45 orë dhe 15 ditë. Në përfundim mund të themi se pesticidet e
kontaminuara mund të jenë burim kontaminimi për perimet apo frutat, nëqoftëse
përdoret ujë i kontaminuar gjatë rritjes së tyre.
1.8.5. Zogjtë
Feçet e zogjve njihen si burim i kontaminuesve bakterialë, përfshirë këtu edhe
patogjenët me origjinë ushqimore sikurse është Salmonella spp. ( Jones et al 1987;
Fenlon 1981, 1983, 1985; Kapperud dhe Rosef 1983), C. jejuni (Leuchtefeld et al
1980; Kapperud dhe Rosef 1983), Yersinia spp. (Kapperud dhe Rosef 1983) dhe
E.coli 0157:H7 (Wallace et al. 1997). Feçet e zogjve mund të kontaminojnë burimet e
ujit, të cilat më pas mund të ndikojnë direkt në cilësinë mikrobiale të produkteve të
mbjella. Madje zogjtë mund të shkaktojnë edhe dëmtimin e perimeve dhe sallatave
përmes ngrënies së strukturave të tyre sipërfaqësore, duke bërë të mundur që
mikroorganizmat të kenë akses më të lehtë në indet e brëndshme të këtyre produkteve
të dëmtuara.
1.8.6. Kafshët e fermës dhe ato shtëpiake
Kafshët janë një tjetër burim potencial kontaminimi për perimet, përfshirë këtu zogjtë
apo insektet e ndryshme Nëse pranë perimeve apo sallatave të mbjella do të jenë të
pranishme kafshë të ndryshme, mund të ndodhë një kontaminim përmes kontaktit
direkt me feçet e tyre, e cila mund të favorizohet edhe nga proçesi i ujitjes. (Lund
1992; Madden 1992; Brackett 1999; Nguyen-the dhe Carlin 2000).
Kafshët e fermës dhe ato shtëpiake përbëjnë një burim potencial kontaminimi për
perimet dhe sallatat gjatë fazës së para vjeljes (Beuchat 1996a). Ka mundësi që
mënyra më e zakonshme e kontaminimit të jetë përmes kontaminimit direkt të
materialeve fekale, ose përmes kontaminimit të dheut si pasojë e proçesit të ujitjes.
Shpërthimet epidemike me origjinë ushqimore shpesh u janë adresuar pranisë së
kafshëve të ndryshme në ambientet ku sallatat apo perimet e ndryshme rriten (Besser
et al 1993; Millard et al. 1994; Hilborn et al.1999). Feçet e kafshëve apo ato me
origjinë humane, të cilat janë të kontaminuara me E.coli 0157:H7, kanë rezultuar të
jenë kontaminues të ujit të pijshëm (Jackson et al.1998), duke përbërë kështu një
mënyrë tjetër kontaminimi të këtyre produkteve ushqimore. Përsa i përket kafshëve
shtëpiake, si qeni, macja dhe të tjera lloje kafshësh, përveç pulave (Svedham dhe
Kaijser 1981) mund të jenë një burim potencial për Campylobacter spp. Në përfundim
mund të themi se të gjitha këto gjetje tregojnë për një risk të lartë kontaminimi prej
feçeve të kafshëve në përgjithësi, sidomos në ato raste kur ata banojnë shumë afër
zonave të mbjella.
1.8.7. Insektet
Insektet luajnë një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e baktereve në fushat e mbjella
(Lund 1992). Ndër insektet më të studiuara në këtë drejtim janë mizat, të cilat kur
mbartin patogjenë të tillë si Shigella, Salmonella dhe E.coli 0157:H7, janë të afta t`i
transmetojnë ato si tek njerezit edhe tek sallatat, perimet apo frutat. (Bidawid et al.
1978; Cohen et al. 1991; Iwasa et al. 1999; Janisiewicz et al. 1999; Olsen dhe
Hammack 2000). Sela et al. (2005) ka raportuar të dhëna, të cilat kanë mbështetur
hipotezën se miza mesdhetare e frutave, ishte një vektor për patogjenët bakterialë
humanë tek frutat. Një gjë e tillë është vërtetuar përmes përdorimit të një shtami
fluoreshent të E.colit, tek mizat. Si pasojë, ka rezultuar se këto miza kishin
kontaminuar disa varietete frutash, sikurse ishin edhe mollët. Përsa i përket mizave të
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egra, të kapura në zona të ndryshme gjeografike, mendohet se luajnë rol në
kontaminimin me koliformë dhe me E.coli të frutave dhe perimeve.
1.8.8. Krimbat dhe vezët e nematodëve
Frutat dhe perimet mund të kontaminohen edhe nga krimbat (Caenorhabditis
elegans), të cilët mund të jenë të pranishëm në tokën ku këto produkte rriten.
Salmonella newport, e pranishme në plehërat organike të përdorura, është vërejtur të
jetë transmetuar përmes krimbave në sipërfaqen e marulave, luleshtrydheve dhe
karrotave, respektivisht per 3, 1 dhe 1 ditë (Kenney et al. 2006). Nematodët e izoluar
më shpesh në perime janë: Ascaris lumbricoides, Hookworm, Trichostrongylus,
Trichuris trichura etj. Përsa i përket Strongyloides lumbricoides të gjetur tek perimet
përbën një problem serioz, pasi ka dozë të lartë infektive dhe shkakton imunitet të ulët
te bujtësi. Shkak për kontaminimin prej tyre janë disa faktorë ndër të cilët përmëndim:
praktikat jo të mira higjenike të punonjësve, mungesat e mjediseve higjenike si tualet,
ambjente për larjen e duarve, largimi me metodat e duhura të ujërave të zeza, sigurisht
larg zonave ku grumbullohet, manipulohet, apo tregëtohet një produkt i caktuar
ushqimor.
1.8.9. Operacionet manipuluese të frutave, perimeve dhe sallatave
Sikurse e përmëndëm edhe në seksionet e mësipërme, perimet mund të kontaminohen
gjatë dhe pas proçesit të vjeljes, si rezultat i proçeseve manipuluese që pasojnë më
pas. Burimet kryesore përfshijnë kontaminimin prej personelit të fermës dhe
sipërfaqeve të kontaminuara të pajisjeve që përdoren gjatë trajtimit, transportimit,
paketimit, si dhe të ruajtjes së frutave e perimeve. Praktikat jo të mira higjenike mund
të influencojnë në sigurinë mikrobiologjike të produkteve ushqimore në tërësi. Në
këtë mënyrë mund të eleminohet kontakti me perimet apo sallatat e mbjella. Në rast të
mungesës së këtyre faciliteteteve, do të kemi padyshim një kontaminim
mikrobiologjik të këtyre produkteve ushqimore. Në ato ferma ku mungojnë mjediset e
larjes së duarve, mund të haset shpesh dukuria e cross-kontaminimit të produkteve, si
pasojë e manipulimit nga ana e një personeli me higjienë jo të mirë personale (Lund
1992; ICMSF 1998). Masat kontrolluese përfshijnë përdorimin e ambjenteve të pastra
sanitare, akses të ujit, të pastruesve të tjerë për larjen e perimeve apo të frutave,
pastrimin e ambjenteve të punës, të frigoriferëve, edukimin e punonjësve mbi
praktikat e mira agrikulturore, manifakturale dhe higjienike (Suslow et al. 2003; Greig
et al. 2007).
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KAPITULLI 2
MATERIALI DHE METODOLOGJIA
2.1. Marrja e kampioneve të frutave dhe perimeve
Ky studim u krye gjatë periudhës nëntor 2009- mars 2012. Në tregjet me pakicë dhe
shumicë të pesë qyteteve më të mëdha të vendit: në Tiranë, Lushnje, Fier, Durrës dhe
Korçë, janë mbledhur 449 kampione, ndër të cilat 326 mostra perimesh dhe 123
mostra frutash, të cilat janë analizuar pranë Laboratorit të Mikrobiologjisë Ushqimore,
në Institutin e Shëndetit Publik, Tiranë.
Në këtë studim u përdor një pyetësor, i përbërë nga 25 pyetje për fermerët dhe
tregëtarët. Pyetjet lidheshin me informacione përsa i përket proçeseve të ujitjes,
kimikatet e përdorura gjatë kultivimit, metodat e ruajtjes, manipulimit të produkteve
që ai tregëton etj. Plotësimi i pyetësorit të fermerit u plotësua në të njëjtën kohë me
marrjen e kampioneve të frutave dhe perimeve, të cilat u selektuara në mënyrë
rastësore dhe më pas j’u nënshtruan pjesës biologjike të studimit. Gjithashtu, gjate
procesit te marrjes se mostres, tregëtarët u pyetën lidhur me origjinën e produktit,
kohën e qëndrimit në treg të produkteve që ata shisnin, përpara se të bliheshin nga
konsumatori.
Për llogaritjen e madhësisë së kampionit u përdor formula e vlerësimit të madhësisë
së kampionit për krahasimin e një proporcioni të një kampioni të dhënë me një vlerë
të hipotezuar.
n = [Z21-α/2*p*(1-p)*DEFF] / d2
n – madhësia e kampionit
Z- parametri i shmangies në deviacione standarde për shpërndarje normale
α- gabimi i tipit 1 (korrespondon me një vlerë të caktuar të intervalit të besimit)
p- proporcioni i hipotezuar
DEFF- efekti i skicimi të studimit
d-diferenca që synohet të kapet (preçizioni)
Grumbullimi i kampionëve, etiketimi dhe transporti i tyre në laborator është bërë
sipas rregullave të përcaktuara nga organizmat ndërkombëtare, (ISO 874: 1980, Fruta
dhe perime të freskëta-Kampionimi, Codex Alimentarius: Guidë e përgjithshme mbi
marrjen e mostrave, CAC/GL 50-2004). Më pas u krye selektimi rastësor i produkteve
të përzgjedhura për analizim të mëtejshëm mikrobiologjik. Mostrat e përzgjedhura u
vendoseshin më pas në një qese plastike sterile dhe u etiketuan me numra të ndryshëm,
numër i cili korespondonte me të njëjtin numër në pyetësor. Krahas etiketimit të
numrit shënoheshin edhe të dhëna të tjera lidhur me emërtimin e produktit, qytetin ku
u realizua blerja, enti prodhues ose tregëtues dhe data e marrjes së mostrës. Pasi qesja
sterile mbushej me mostrën përkatëse, mbyllej menjëherë për të minimizuar
mundësitë e një kontaminimi të mundshëm nga agjentët e ajrit dhe vendosej në
termoboks në mënyrë që të sigurohej një konservim sa më i mirë dhe sa më i rregullt
gjatë transporti, deri në momentin e kryerjes së analizës laboratorike të mostrës.
Kampionët e marrë u dërguan në laborator për t’ju nënshtruar analizave
mikrobiologjike. Kjo proçedurë ndiqej atëherë kur kryerja e analizës realizohej brënda
ditës. Në rast të kundërt, pra kur kryerja e analizës nuk mund të realizohej brënda
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ditës së marrjes së kampionit, për arsye të ndryshme, kampionët e frutave dhe të
perimeve vendoseshin në një frigorifer në temperaturën 4 °C, për t’u analizuar më pas
brënda 24 orëve (Metodat e analizave kimiko-toksikologjike dhe bakteriologjike te
produkteve ushqimore 1985).
2.2. Homogjenizimi i mostrës dhe përgatitja e hollimeve të produktit ushqimor
Pasi grijmë me thikë sterile në copa sa më të vogla mostrën, Për një homogjenizim sa
më të mirë e shtypim mostrën në havan; peshojmë gjithashtu në kushte sterile 10 gr
prej saj. Mostrën e hedhim në një erlenmajer me 90 ml ujë peptonik. Ky do të jetë
edhe suspensioni mëmë (10-1), prej të cilit përgatiten hollime shkalare 1:10 me BPW
deri në 10-5, të cilët përdoren për të kultivuar dhe përcaktuar sasinë e baktereve dhe
mykeve në kampion (Metodat e analizave kimiko-toksikologjike dhe bakteriologjike

Fig 2.1 Aerosteril për përpunimin dhe analizimin e mostrës
2.3. Testimet për çdo mostër:


Përcaktimi i numrit të përgjithshëm të mikroorganizmave, të baktereve,
myqeve dhe majave



Përcaktimi i Koliformëve si indikatorë të ndotjes,



Survejim dhe përcaktim i Escherichia coli O157:H7



Survejim dhe përcaktim për stafilokokët coagulazë – positive,



Survejim dhe përcaktim e Bacillus cereus,



Survejim dhe përcaktim i Campylobacter spp,



Survejim dhe përcaktim i Salmonella spp. dhe Shigella spp.

2.4. Përcaktimi i mikroflorës së përgjithshme të frutave dhe perimeve
Përcaktimi i sasisë së përgjithshme të mikroorganizmave në kampionet e marra janë
bërë në pjata petri me terren PCA (Plate Count Agar), me mbjellje me mbulim, të cilat
inkubohen në termostat biologjik në 37°C për 48 orë. Llogaritet numri i baktereve në
bazë të numrit të kolonive të rritura në sipërfaqe të agarit (Metodat e analizave
kimiko-toksikologjike dhe bakteriologjike te produkteve ushqimore 1985).
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2.5. Përcaktimi i baktereve koliforme
Përcaktimi i koliformëve u bë me metodën e tubave të shumëfishtë, në terren selektiv
dhe u inkubua për 24 orë në 37°C. Në bazë të numrit të tubave të vegjël Durham, në
të cilët është grumbulluar gaz dhe ka ndryshim të ngjyrës së terrenit, bëhet llogaritja
në bazë të tabelës MPN. (Metodat e analizave kimiko-toksikologjike dhe
bakteriologjike te produkteve ushqimore 1985)
2.6. Përcaktimi i baktereve E.coli
Përcaktimi i E.colit u bë nga tubat që rezultuan pozitiv për koliformët. Merret me
pipetë 1 ml solucion dhe hidhet në një tub qelqi me 9 ml laktoz bilë. Më pas, po nga
tubi që ka rezultuar pozitiv për koliforme merret 1 pikë solucion dhe inokulohet në
tubat e indolit. Tubat inkubohen në 44 °C për 48 orë. Pas inkubimit, në tubat e indolit
shtojmë 0.5 ml solucion reaktiv Erlih-Kovach. Përzihen mirë tubat e indolit dhe
rezultati shihet pas 1 minuti. Unaza me ngjyre te kuqe qe formohet ne siperfaqen e
terrenit të lëngshëm të tubit tregon për një reaksion pozitiv, ndërsa unaza me ngjyrë
kafe e hapur ose te verdhë tregon mungesë të pranisë së baktereve të E.coli. Numëri
më probabël i E.coli për 1 gr produkt llogaritet sipas tabelës MPN, njësoj sikurse
2.7. Testimi për praninë e Salmonella spp


Testimi për praninë e salmonelave u bë për të përcaktuar edhe një qelizë në 25
gram produkt,

Fig. 2.2 Test pozitiv për E. Coli





Parapasurimi u bë në Buffered Pepton Water (BPW) për 16-20 orë. (ISO
6579:2002)
Pasurimi u bë në terrenin RVS dhe inkubimi në 41°C për 24 orë.
Seleksionimi është bërë Xylose lysine doxycholate agar (XLD), SS ose DC dhe
inkubohen pjatat në 37°C ±1°C për 24 ± 3 orë.

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

34

Udhëhoqi: Prof.Dr. Margarita Hysko

Vlerësimi i Cilësisë Mikrobiologjike të Frutave dhe Perimeve në disa Zona të Shqipërisë

Fig. 2.3 Test biokimik (SIM) Salmonella spp








Fig 2.4 Test biokimik (ARB) Salmonella

Kryhet mbjellja në terrenin e ngurtë selektiv SS dhe DC dhe inkubohen pjatat në
37°C për 24 ± 3 orë.
Në terrenin SS, kolonitë karakteristike kanë një qendër te zeze dhe një zonë rozë
rreth e përqark saj, kurse kolonitë e Salmonella H2S negative paraqiten koloni
rozë me një qendër rozë të theksuar.
Për konfirmimin e Salmonelës janë përdorur testet biokimike (mbjellja në TSI
agar dhe LIA) dhe testet sierologjike (antigeni O dhe H), përmes skemës Kaufman
White .
Kulturat tipike të Salmonelës japin një sipërfaqe të pjerrët të kuqe dhe ngjyrë të
verdhë në fund të epruvetës së TSI agar, kurse në LIA në të dyja ngjyrë të lejla
Përsa i përket konfirmimit serologjik, fillimisht kryhet eleminimi i shtameve që
japin auto-aglutinacion, sepse përcaktimi i antigenëve nuk është i mundur.
Testet serologjike u bënë me antiserume antisalmonelë, për të përcaktuar grupin e
salmonelave dhe në rast se vërehet aglutinim, reaksioni konsiderohet pozitiv.

Fig.2.5 Kit i shpejtë (Singlepath) për Salmonella spp.

Sikurse vërehet edhe në figurën 2.4, për disa mostra, të analizuara, ose të dyshuara për
prezencë të Salmonella spp, janë përdorur edhe kite të shpejta Singlepath.
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2. 8. Testimi për Bacilus cereus


Peshohen 25 gr produkt dhe shtohen në një elenmajer me 225 ml terren të
lëngshëm.



Inkulohet në terrenin e lëngët Trepeptone Soya Polymixin Broth (TSPB) dhe
inkubohet në 30°C për 48 orë.
Seleksionimi u bë në terrene të ngurta selektive Polimyxin pyruvate egg yolk
mannitol broththymol blue agar (PEMBA) ose Mannitol Egg Yolk Polymyxin
Agar (MYPA) dhe inkubimi në 37 °C për 18-48 orë dhe 30°C për 48 orë.
Inkubohen respektivisht Në PEMBA, kolonitë tipike janë 2-5 mm dhe kanë
formë të çrregullt, me sipërfaqe të rrrudhur.
Në MYP kolonitë tipike janë 2-5 mm dhe kanë formë të dhëmbëzuar, me
ngjyrë rozë të lehtë, e rrethuar me një aeurolë të zgjeruar (më e madhe se 5 mm
e gjerë).
Konfirmimi i kolonive të dyshuara u krye përmes inokulimit të kolonive të
dyshuara në agar gjak, në 30°C për 24 orë.
Çdo koloni, e rrethuar nga një zonë e qartë, që konsiderohet hemolizë-pozitive.
Është konsideruar pozitive







2.9. Karakterizimi biokimik i stafilokokëve







Për stafilokokët Gram-pozitivë, kryejmë Testin e Katalazës.
Në qoftë se testi i katalazës rezulton negativ, atëhere patogjeni në fjalë
presupozohet të jetë pjesë e grupit të Streptokokut.
Në qoftë se testi i katalazës rezulton pozitiv, atëherë patogjeni presupozohet të
jetë pjesë e grupit të Stafilokokut dhe në këtë rast vazhdohet me Testin e
koagulazës/proteina A.
Nëse testi rezulton pozitiv, kemi S. aureus, në të kundërt vazhdojmë me testin
e Koagulazës për stafilokokët negativë dhe për ndjeshmerinë ndaj
Novobiocinës.
Në rast pozitiviteti të testit patogjenët mund të jenë: S. epidermidis, S.
haemolyticus, S. hominis.
Në rast negativiteti të testit patogjenët mund të jenë: S.saprophyticus,
S.xylosus.

2.10. Ekzaminimi për Myqet dhe majatë





Përgatita e mostrës dhe hollimi i saj kryhen si në rastin e përcaktimit të numrit
total të mikroorganizmave (S SH 1508:1987).
Nga secili hollim merren 0.2 ml me pipete dhe inokulohet në terren selektiv
Yeast Pepton Agar (YPA).
Strikohet inokulati në terren me anë të një anse me majë të lakuar, me
diameter të gjerë.
Inkubimi në 25°C për 5 ditë.
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Pas inkubimit bëhet numërimi i myqeve dhe i majave si dhe egzaminimi i tyre
i mëtejshëm i tyre me mikroskop.

Fig.2.6 Penicillium spp në terren selektiv (Potato Dextrose Agar)

2.11. Pyetësori
Nr.
P1

Pyetjet dhe filtrat
Mosha

P2

Vëndbanimi i tanishëm.

P3

Sa kohë keni që jetoni në vëndbanimin
aktual ?

P4

Cili është niveli më i lartë ishkollës që
ju keni kryer: fillore, 8-vjeçare apo të
mesme?

P5
Profesioni, puna që kryeni ?

P6
Burimi i frutave dhe perimeve që ju
tregëtoni

P7

Sa kohë keni që tregëtoni fruta dhe
perime

P8
Uji që përdorni gjatë ujitjes është

P9
Përdorni kimikate gjatë prodhimit ?
P10
P11

Kodimi i kategorive

Kimikatet e përdorura i tresni në ujë?
Nqs PO çfarë uji përdorni?

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

[__|__]
QYTET
FSHAT

1
2

[__|__]
FILLORE, 4 klase
1
8-VJEÇARE, 8 klase
2
E MËSME, 12 klase
3
UNIVERSITET
4
FERMER, PRODHUES
1
TREGËTAR
SHUMICE
2
SHITËS PAKICE
3
TREG SHUMICE
1
JASHT VENDI
2
QYTETE TË TJERA
3
TOKË PRIVATE
4
SERË PRIVATE
5
< 1 vit
1
1-5 vjet
2
> 5 vjet
3
UJË SIPËRFAQËSOR(Lum, kanal, rezervuar
etj)
1
UJË NËNTOKËSOR (uje pusi) 2
UJË PUBLIK (uje i pijshem)
3
PA PËRGJIGJE
99
PO
1
JO
2
PA PËRGJIGJE
99
PO
1
JO
2
UJË SIPËRFAQËSOR(Lum, kanal, rezervuar
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Nr.

P12

Pyetjet dhe filtrat

E keni testuar ndonjëherë ujin për
ndotës bakeriologjik?

P13
Si kanë rezultuar analizat?
P14

Kryeni ndonjë përpunim të produkteve
tuaja përpara se ti tregëtoni ?

P15
Nëse PO ç`lloje proçedurash kryeni?

P16

P17
P18

P19

Sa i pastër është ambjenti ku ruani
produktet tuaja përpara se tˈi tregëtoni
ato ?
Ku i ruani frutat dhe perimet përpara se
ti tregëtoni
Punonjësit tuaj përdorin maska, veshje
të posaçme gjatë vjeljes apo përpunimit
të produkteve ushqimore që jˈu
tregëtoni ?
A keni përdorur jashtëqitje kafshësh në
proçeset e kultivimit gjatë vitit të
fundit?

P20
Cilës lloj kafshe i përkasin jashtëqitjet e
përdorura?
P21

P22

Sa larg tokës së mbjellë ruhen
jashtëqitjet e kafshëve?
Kafshët shtëpiake dhe të fermës lejohen
të kulloten afër tokës së mbjellë?

Kodimi i kategorive
etj)1
UJË NËNTOKËSOR (ujë pusi)
2
UJË PUBLIK (uje i pijshem)
3
PA PËRGJIGJE
99
PO 1
JO 2
NIVEL OPTIMAL
1
NIVEL I KËNAQSHËM
2
I NDOTUR
3
PO 1
JO 2
PA PËRGJIGJE 99
PASTRIMI I BARËRAVE TË KEQIA 1
PASTRIM PREJ DËMTUESVE FIZIKË
(gure, shkopinj, pjese plastike, xhama) 2
LARJE TË PRODUKTEVE
3
PAKETIM
4
TË GJITHA
5
PA PËRGJIGJE
99
SHUMË I PASTËR
1
DISI I PASTËR
2
DISI I PISTË
3
PA PËRGJIGJE
99
MAGAZINË
1
FRIGORIFER
2
AMBJENTE TË JASHTME
3
PO
1
JO
2
JO GJITHMONË
3
PO
JO
JO GJITHMONË
GJETHË
DERRI
PULAT
NUK E DI
SHUMË AFËR
DISI AFËR
LARG
PO
JO

1
2
3
1
2
3
99
1
2
3
1
2

P23
Sa të sigurta mendoni se janë produktet
që ju tregëtoni?
P24
A keni dëgjuar ndonjëherë për
intoksikacione ushqimore ?
P25
Nëse PO cili ka qënë burimi më i
rëndësishëm i informacionit ?
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SHUMË TË SIGURTA
TË SIGURTA
DISI TË SIGURTA
NUK E DI
PO
JO

1
2
3
99
1
2

TV, RADIO
1
TË AFËRM
2
PROFESIONISTËT E BUJQËSISË 3
NGJARJE TË NDODHURA
4
SEMINARE, TRAJNIME
5
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2.12. Kriteret e interpretimit
Në Shqiperi ka informacion të kufizuar përsa i përket cilësisë mikrobiologjike
te frutave dhe perimeve dhe nuk ka të dhëna mikrobiologjike apo ndonjë database në
lidhje me këto komoditete. Duhet theksuar se nuk ka standarde mikrobiologjike për
frutat dhe perimet që konsumohen të gjalla. Në mungesë të standardeve
mikrobiologjike për frutat dhe perimet që konsumohen të gjalla, rezultatet e këtij
studimi janë krahasuar me udhëzuesit e Standarteve Ushqimore të Australisë dhe
Zelandës së Re (FSANZ), për të vlerësuar kështu përputhshmërinë e tyre me këto
udhëzues si dhe për të vlerësuar pranueshmërinë për konsum njerëzor, pa përpunim të
mëtejshëm të tyre.
Tabela 2.1. Udhëzuesit e FSANZ lidhur me ekzaminimet mikrobiologjike për
ushqimet e gatshme për tˈu ngrënë
Mikroorganizmat

E.coli
Coagulasepositive
Staphylococci /g
Bacillus cereus /g

<3

Cilësia Mikrobiologjike ( CFU/g)
Brënda limit të Jo i kënaqshëm
lejuar
3 – 100
> 100

< 102
< 102

102 – 103
102 – 103

103 – 104
103 – 104

> 104 SET +ve
> 104

Campylobacter
spp / 25g
Salmonella spp /
25g
Listeria
monocytogenes /
25g

Jo i detektuar në
25g
Jo i detektuar në
25g
Jo i detektuar në
25g

-

-

I detektuar

-

-

I detektuar

I detektuar por
< 102 ++

-

> 102 ##

I Kënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm
**

CFU / g = Njësitë Koloni formuese per gram të materialit të analizuar.
** Shtamet patogjene të E. coli duhet të mungojnë.
+ + Ushqime me një afat të gjatë të depozituara nën ngrirje nuk duhet të kenë asnjë L.
monocytogenes në 25g.
# # Zbulimi i L. monocytogenes në ushqimet e konsideruara të gatshme për tˈu ngrënë, duhet
të konsiderohen potencialisht të rrezikshme, sidomos kur bëhet fjalë për grupet vurnerabël të
popullatës (të moshuarit, personat me imunitet të kompromentuar, dhe foshnjat).

SET +ve – Enterotoksinat e Staphylococci positive
Aktualisht, në vendin tonë e më gjerë, nuk ka standarde mikrobiologjike për
komoditetet e hortikulturës. Për më tepër, kufijtë mikrobiologjike të rekomanduar nga
(FSANZ) nuk janë të zbatueshme për produkte, të cilat nuk janë të gatshme për tˈu
ngrënë (FSANZ 2006 b). Duhet patur parasysh se shumë lloje frutash dhe perimesh të
testuara, nuk konsumohen në të njëjtën gjëndje sikurse edhe shiten në treg (për
shembull, patate, brokoli, etj), por ato gatuhen para se të konsumohen. Gjithsesi, për
të siguruar të dhëna krahasuese referencë, në mungesë të standardeve mikrobiologjike
ose udhëzime për komoditete “jo të gatshme për tˈu ngrënë”, rezultatet e përftuara në
këtë studim janë krahasuar me udhëzuesit e komoditeteve “të gatshme për tˈu ngrënë”
(referojuni Tabelës 2.1).
Më poshtë paraqitet edhe shpjegimi i kategorive të përdorura në studim. Nëpërmjet
këtij kategorizimi, jo vetëm konsumatori do të mund të jetë në gjëndje të ketë një
pasqyrë më të qartë lidhur me cilësinë e produktit që konsumon, por nga ana tjetër
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edhe vetë specialistët, të cilët performojnë analiza bakteriologjike, mund tˈi përdorin
si referencë, gjatë dhënies së përgjigjeve laboratorike për këto produkte ushqimore.





Nivel “i kënaqshëm”→ Produkti konsiderohet me cilësi të mirë.
Nivel “brënda limitit të lejuar”→ Produkti konsiderohet me cilësi jo dhe aq të
mirë, por gjithsesi brënda vlerave limit.
Niveli “i pakënaqshëm” → Produkti konsiderohet me cilësi jashtë limiteve për
konsumim.
Niveli “potencialisht i rrezikshëm” →Produkti nuk lejohet të konsumohet pasi
ngarkesa mikrobiale e gjetur mund të shkaktojë helmime ushqimore.

Është e rëndësishme që konsumatorët të sigurohen që të gjithë frutat dhe perimet e
papërpunuara, të jenë të lara plotësisht para se të konsumohen.
2.13. Përpunimi statistikor i të dhënave
Pyetësorët e plotësuar dhe mostrat e produkteve ushqimore pasi mblidheshin nga
vendet e përzgjedhura në studim dërgoheshin në Institutin e Shëndetit Publik (ISHP).
Hedhja e të dhënave u realizua në një bazë të dhënash të hartuar, bazuar në
pyetësorin e paraqitur më sipër. U realizua pastrimi i të dhënave dhe përpunimi u krye
në bazë të një plani të hartuar paraprakisht në paketën statistikore SPSS, versioni 19.
U analizua shperndarja e dendurive për çdo produkt dhe mikroorganizëm të analizuar,
si dhe tabela të kryqëzuara për të vlerësuar lidhjen ndërmjet variablave të ndryshëm.
U vlerësua lidhja ndërmjet origjinës së produktit dhe kategorive të ndryshme sipas
FSANZ, si dhe ditë qëndrimit të produktit në treg.
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KAPITULLI 3
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Cilësia mikrobiologjike sipas qyteteve
Gjatë studimit janë kryer në total 7184 ekzaminime bakteriologjike në 449 kampione
fruta dhe perime, me qëllim për të përcaktuar cilësinë mikrobiologjike të tyre dhe për të
parë nëse janë të pranueshme për konsum njerëzor, apo jo. Kampionët përfshijnë 39
produkte fruta dhe perime, të disponueshme në tregjet me shumicë dhe pakicë, në disa
rrethe të Shqipërisë. Më poshtë janë paraqitur të dhëna në përqindje, mbi
mikroorganizmat e testuar për mostrat e marra në qytetin Tiranë (tabela 3.1), Durrës
(tabela 3.2) dhe Lushnje (tabela 3.3). Përsa i përket kategorive në këto tabela ato janë
ndarë vetëm në dy kategori: i konsumueshëm (nivel i kënaqshëm dhe brënda limit të
lejuar) dhe jo i konsumueshëm (nivel i pakënaqshëm dhe potencialisht i rrezikshëm). Në
tabelat e mëposhtme jemi përqëndruar kryesisht në qytetet më të mëdha, prej nga ku kemi
marrë edhe numrin më të madh të mostrave. Një përzgjedhje e tillë është menduar për
faktin se në këto qytete (Tiranë, Lushnje dhe Durrës), ka një fluks më të madh prodhimi,
tregëtimi të këtyre produkteve ushqimore si dhe shumëllojshmëri frutash dhe perimesh.
Lidhur me qytetet e tjera, mund të themi se numri i mostrave të marra ka qënë më i ulët
krahasuar me qytetet e sipër përmëndura, kjo për arsye të vështirësive teknike të hasura
(distancë e largët, disponibilitet i limituar prej tregëtarëve dhe fermerëve).
Sikurse pasqyrohet edhe në tabelën që vijon, për mikroorganizmat: mikroflorë e
përgjithshme, koliform, Citrobacter freundii, Hafnia alvei, Providencia spp, Serratia
ficaria, myqe, perimet rezultojne më të ndotura se sa frutat. Kjo diference është
statistikisht sinjifikante, pra nuk janë aspak rastësore (*p value ≤ 0.05).
Mostrat e frutave, të marra në qytetin e Tiranës rezultojnë të jenë me cilësi më të mirë
mikrobiologjike, krahasuar me perimet. Një gjë e tillë mund të shpjegohet me faktin se
frutave, në krahasim me perimet, nuk u bëhet ndonjë manipulim apo përpunim i thellë
(për shembull: spërkatja me ujë gjatë periudhës së tregëtimit), gjë e cila shton mundësitë
për kontaminim bakterial. Përsa i përket perimeve të tregëtuara në qytetin e Tiranës
(tabela 3.1), cilësia e tyre mikrobiologjike është në nivel ”i konsumueshëm”. Gjatë
vëzhgimeve dhe informacioneve të marra prej intervistimit të tregëtarëve që i përkisnin
këtij qyteti dhe rrethinave, ishin më të ndërgjegjshëm për helmimet ushqimore dhe
sigurinë e produkteve të tyre. Gjithashtu, nga informacionet e marra prej tyre u pa se ata
përpiqeshin të përdornin praktika të mira higjeno-sanitare gjatë mbjelljes, vjeljes,
përpunimit të produktit, si dhe i kushtonin rëndësi ruajtes së produkteve në ambjente dhe
temperatura sa më të përshtatshme.
Tabela 3.1 Nivelet e mikroorganizmave sipas kategorive në qytetin Tiranë
Rrethi

Mikroorganizmi

Produkti

I konsumueshëm

Tiranë

Mikroflora e
përgjithshme *
Koliform *

Fruta
Perime
Fruta

41 (93.2%)
74 (43.5%)
44 (100%)
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Jo i
konsumueshëm
3 (6.8%)
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Rrethi

Mikroorganizmi

Escherichia coli
Shigella spp
Salmonella spp
Citrobacter
freundii *
Hafnia alvei *
Providencia spp
*
Enterobacter
agglomerans *
Campylobacter
spp
Serratia ficaria
*
Staphilococcus
spp
Bacillus cereus
Myqe *
Maja

Produkti

I konsumueshëm

Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime

129 (75.9%)
40 (90.9%)
160 (94.1%)
44 (100%)
170 (100%)
44 (100%)
169 (99.4%)
44 (100%)
142 (83.5%)
44 (100%)
134 (78.8%)
44 (100%)
145 (83.5%)
42 (95.5%)
141 (82.9%)
7 (100%)
10 (100%)
44 (100%))
148 (87.1%)
44 (100%)
170 (100%)
11 (100%)
25 (100%)
33 (75%)
102 (60%)
38 (86.4%)
140 (82.4%)

Jo i
konsumueshëm
41 (24.1%)
4 (9.1%)
10 (5.9%)

1 (0.6%)
28 (16.5%)
36 (21.2%)
25 (14.7%)
2 (4.5%)
29 (17.1%)

22 (12.9%)

11 (25%)
68 (40%)
6 (13.6%)
30 (17.6%)

Total
170
44
170
44
170
44
170
44
170
44
170
44
170
44
170
7
10
44
170
44
170
11
25
44
170
44
170

* p value ≤ 0.05

Për qytetin e Durrësit (tabela 3.2) diferenca ndërmjet frutave dhe perimeve (perimet më
të ndotura se sa frutat) për mikroorganizmat myqe dhe maja rezulton të jetë statistikisht
sinjifikante, pra aspak rastësore (*p value ≤ 0.05). Një gjë e tillë nuk mund të thuhet për
mikroorganizmat e tjerë. Mostrat e frutave, të marra në qytetin e Durrësit rezultojnë të
jenë me cilësi më të mirë mikrobiologjike, krahasuar me perimet. Përsa i përket perimeve
të tregëtuara në qytetin e Durrësit, sikurse pasqyrohet edhe në tabelën 3.2, cilësia e tyre
mikrobiologjike është në nivel ”i konsumueshëm”. Gjatë vëzhgimeve dhe
informacioneve të marra prej tregëtarëve të qytetit të Durrësit dhe rrethinave, ata ishin
pjesërisht të ndërgjegjshëm për helmimet ushqimore dhe sigurinë e produkteve të tyre. Jo
të gjithë fermerët apo tregëtarët e pyetur përdornin praktika të mira higjeno-sanitare edhe
pse ata ishin plotësisht të bindur se produktet e tyre ishin të sigurta për t`u konsumuar.
Tabela 3.2 Nivelet e mikroorganizmave sipas kategorive në qytetin Durrës
Rrethi
Durrës

Mikroorganizmi
Mikroflora e
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

Produkti
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta

I konsumueshëm
7 (87.5%)
11(57.9%)
8 (100%)
16 (84.2%)
8 (100%)
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Jo i
konsumueshëm
1(12.5%)
8 (42.1%)
0
3 (15.8%)
0

Total
8
19
8
19
8
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Rrethi

Mikroorganizmi

Shigella spp
Salmonella spp
Citrobacter
freundii
Hafnia alvei
Providencia spp
Enterobacter
agglomerans
Campylobacter spp
Serratia ficaria
Staphilococcus spp
Bacillus cereus
Myqe *
Maja*

Produkti
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime

I konsumueshëm
18 (94.7%)
8 (100%)
19 (100%)
8 (100%)
19 (100%)
8 (100%)
17 (89.5%)
8 (100%)
16 (84.2%)
8 (100%)
15 (789%)
8 (100%)
17 (89.5%)
8 (100%)
3 (100%)
8 (100%)
18 (94.7%)
8 (100%)
19 (100%)
7 (100%)
4 (100%)
8 (100%)
8 (42.1%)
8 (100%)
12 (63.2%)

Jo i
konsumueshëm
1 (5.3%)

2 (10.5%)
3 (15.3%)
4 (21.1%)
2 (10.5%)

1 (5.3%)

11 (57.9%)
7 (36.8%)

Total
19
8
19
8
19
8
19
8
19
8
19
8
19
8
3
8
19
8
19
7
4
8
19
8
19

* p value ≤ 0.05

Tabela 3.3 pasqyron nivelet mikrobiologjike të produkteve, të marra në qytetin e
Lushnjes. Vihet re se për mikroorganizmat: mikroflorë e përgjithshme, koliform, Hafnia
alvei, Enterobacter agglomerans, myqe, perimet rezultojnë më të ndotura se frutat. Kjo
gjetje nuk është rastësore (*p value ≤ 0.05). Mostrat e frutave, të marra në këtë qytet,
rezultojnë të jenë ne nivel ”jo i konsumueshëm” për: mikroflorë e përgjithshme (3.7%),
Hafnia alvei (3.7%) dhe myqe (14.8%). Gjithsesi, frutat dhe perimet e përzgjedhura nga
ky qytet rezultojnë të jenë me cilësi të mirë, pra në nivel “i konsumueshëm”. Gjatë
vëzhgimeve dhe informacioneve të marra prej intervistimit të tregëtarëve që i përkisnin
qytetit të Lushnjes dhe fshatrave përreth, u vu re se ishin të ndërgjegjshëm për sigurinë e
produkteve të tyre, por nuk kishin njohuri të mjaftueshme për helmimet ushqimore.
Gjithashtu, u pa se ata përpiqeshin të përdornin praktika të mira higjeno-sanitare në të
gjitha fazat e kultivimit të produkteve që kultivonin. Një nga shqetësimet e tyre, ishte
mungesa e ndihmës ekonomike për të bërë të mundur që produktet e tyre të mbërrinin
krejtësisht të pastra dhe të sigurta mikorbiologjikisht tek konsumatori.
Tabela 3.3. Nivelet e mikroorganizmave sipas kategorive në qytetin Lushnje
Rrethi
Lushnje

Mikroorganiz
mi
Mikroflora e
përgjithshme *
Koliform *

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

Produkti
Fruta
Perime
Fruta

I konsumueshëm
26 (96.3%)
46 (46%)
27 (100%)
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Jo i konsumueshëm
1 (3.7%)
54 (54%)

Total
27
100
27
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Rrethi

Mikroorganiz
mi
Escherichia coli
Shigella spp
Salmonella spp
Citrobacter
freundii
Hafnia alvei *
Providencia spp
Enterobacter
agglomerans *
Campylobacter
spp
Serratia ficaria
Staphilococcus
spp
Bacillus cereus
Myqe *
Maja

Produkti
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime
Fruta
Perime

I konsumueshëm
75 (75%)
27 (100%)
90 (90%)
27 (100%)
100 (100%)
27 (100%)
100 (100%)
27 (100%)
88 (88%)
26 (96.3%)
80 (80%)
27 (100%)
89 (89%)
27 (100%)
78 (78%)
10 (100%)
6 (100%)
27 (100%)
88 (88%)
27 (100%)
100 (100%)
11 (100%)
14 (100%)
23 (85.2%)
60 (60%)
26 (96.3%)
79 (79%)

Jo i konsumueshëm
25 (25%)
10 (10%)

12 (12%)
1 (3.7%)
20 (20%)
11 (11%)
22 (22%)

12 (12%)

4 (14.8%)
40 (40%)
1 (3.7%)
21 (21%)

Total
100
27
100
27
100
27
100
27
100
27
100
27
100
27
100
10
6
27
100
27
100
11
14
27
100
27
100

* p value ≤ 0.05

3.2 Origjina e produkteve
Produktet e analizuara u ndanë në tre kategori, bazuar në origjinën e tyre dhe përkatësisht
në: produkte ‘vendi’ (prodhim shqiptar), ‘e importuar’ (prodhim jashtë Shqipërisë) dhe ‘e
panjohur’ (origjina jo e disponueshme) (tabela 3.4 dhe grafiku 3.1). Sikurse vihet re, nga
tabela 3.4, pjesa më e madhe e mostrave të marra në studim kanë qënë me origjinë vendi.
Ky informacion ka rezultuar gjatë intervistave drejtuar tregëtarëve, prej të cilëve blihej
produkti në fjalë. Duhet theksuar fakti se përzgjedhja ka qënë krejtësisht rastësore dhe
origjina e produktit ishte e panjohur nga inspektori që përzgjidhte mostrën për analizim të
mëtejshëm. Në disa raste origjina e produktit nuk ishte e mundur të përcaktohej, pasi i
intervistuari nuk kishte dijeni për prejardhjen e produktit që tregëtonte, ose nuk
dëshironte të shprehte asnjë opinion lidhur me këtë çështje.
Tabela 3.4. Origjina e produkteve dhe numri i mostrave të analizuara
Origjina e produktit
Vendi
E importuar
E panjohur
Total

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

Numri i kampioneve
348
94
7
449
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Në tabelën 3.4 dhe në grafikun 3.1 paraqiten produktet e importuara dhe ato të prodhuara
në vend, të cilat janë analizuar për të përcaktuar cilësinë mikrobiologjike të tyre, si dhe
numri i kampioneve të testuara të tyre.

Grafik 3.1. Përqindja e produkteve të analizuar sipas origjinës
Gjatë marrjes së mostrave u munduam të përzgjidhnim një gamë sa më të gjërë të frutave
dhe perimeve, që dispononin tregjet me shumicë dhe pakicë, në qytetet e përzgjedhura në
studim. Në këtë mënyrë do të mund të kishim një informacion më të plotë dhe më të
detajuar lidhur me cilësinë mikrobiologjike të frutave dhe perimeve që qarkullonin në
tregjet e vendit tonë. Në proçesin e marrjes së mostrës, gjatë gjithë fazës së kohëzgjatjes
së studimit, për produkte të ndryshme, u mor një numër jo i barabartë mostrash për
analizë (tabela 3.5). Kjo duke u bazuar edhe në studime të ngjashme, të kryera nëpër
botë, ku patogjenë të dëmshëm për shëndetin human lidheshin me produkte të veçanta si:
spinaq, hudhër e njomë, sallatë, fruta pylli etj (West Australian Food Monitoring
Program, 2005, Food and Agriculture Organization of the United Nations World Health
Organization, 2008).
Tabela 3.5. Numri i mostrave të testuara për çdo produkt (total n=449)
Produkti
Bamje
Banane
Bishtajë
Bizele
Brokoli
Dardhë
Domate
Hudhër e
njomë
Patate
Pjepër

Nr i mostrave
1
13
2
1
7
11
19
16
7
4

Presh

7

Qershi
Sallatë

14
33

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

Produkti
Kajsi
Karrotë
Kastravec
Kivi
Kopër
Kumbull
Kungull
Labot

Nr i mostrave
6
40
19
2
3
14
11

Patëllxhan
Pjeshkë
Qepë e
njomë
Rrepë
Spec

2
6

4

29
4
19

45

Produkti
Lakër e bardhë
Lakër e kuqe
Limon
Lulelakër
Luleshtrydhe
Majdanoz
Mandarin
Mollë

Nr i mostrave
15
10
6
17
3
25
5
16

Pazi
Portokall
Qepë e thatë

2
12

Rrush
Spinaq

9
32

3
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Të gjitha kampionet janë analizuar për vënien në dukje të pranisë dhe të sasisë së
koliformëve, E. Coli, E. Coli 0157, Shigella spp, Salmonella spp, Citrobacter freundii,
Hafnia alvei, Providencia spp, Enterobacter agglomerans, Campylobacter spp, Serratia
ficaria, Staphilococcus spp, Bacillus cereus, myqeve, majave dhe mikroflorës së
përgjithëshme. Numri i mostrave të testuara për të gjithë këta mikroorganizma është
paraqitur në tabelën 3.6.
Tabela 3.6. Ekzaminimet mikrobiologjike të kryera
Mikroorganizmi i analizuar
Koliform
Escherichia coli
Escherichia coli 0157
Shigella spp
Salmonella spp
Citrobacter freundii
Hafnia alvei
Providencia spp
Enterobacter agglomerans
Campylobacter spp
Serratia ficaria
Staphilococcus spp
Bacillus cereus
Myqe
Maja
Mikroflora e përgjithshme
Total

Prodhim vendi
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
5568

Prodhim i
importuar
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
1504

Prodhim i
panjohur
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
112

Totali
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
449
7184

Në Shqipëri ka informacion të kufizuar përsa i përket cilësisë mikrobiologjike
të frutave dhe perimeve dhe nuk ka të dhëna mikrobiologjike në lidhje me këto produkte
ushqimore. Gjithashtu, sikurse është përmëndur edhe tek pjesa e metodikës, në vëndin
tonë nuk ka standarde mikrobiologjike për frutat dhe perimet që konsumohen të gjalla.
Në mungesë të standardeve mikrobiologjike, rezultatet e këtij studimi janë krahasuar me
udhëzuesit e Standarteve Ushqimore të Australisë dhe Zelandës së Re (FSANZ), për të
vlerësuar përputhshmërinë me këto udhëzues si dhe pranueshmërinë për konsum
njerëzor. Për të siguruar të dhëna krahasuese referencë, në mungesë të standardeve
mikrobiologjike ose udhëzime për mostra “jo të gatshme për t’u ngrënë”, rezultatet e
përftuara janë krahasuar me udhëzuesit e mostrave “të gatshme për t’u ngrënë” (tabela
3.7).
Tabela 3.7. Udhëzuesit e FSANZ lidhur me ekzaminimet mikrobiologjike për
ushqimet e gatshme për t’u ngrënë
Mikroorganizmat
I Kënaqshëm
E.coli
Coagulasepositive
Staphylococci /g

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

<3
< 102

Cilësia Mikrobiologjike ( CFU/g)
Brënda limitit
Jo i kënaqshëm
të lejuar
3 – 100
> 100
102 – 103
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Mikroorganizmat
I Kënaqshëm

Cilësia Mikrobiologjike ( CFU/g)
Brënda limitit
Jo i kënaqshëm
të lejuar
102 – 103
103 – 104

Potencialisht i
rrezikshëm
> 104

Bacillus cereus /g

< 102

Campylobacter
spp / 25g
Salmonella spp /
25g
Listeria
monocytogenes /
25g

Jo i detektuar në 25g

-

-

I detektuar

Jo i detektuar në 25g

-

-

I detektuar

Jo i detektuar në 25g

I detektuar por
< 102 ++

-

> 102 ##

CFU / g = Njësitë Koloni formuese p ë r gram të materialit të analizuar.
** Shtamet patogjen ë të E. coli duhet të mungojnë.
+ + Ushqime me një afat të gjatë të depozituara nën ngrirje nuk duhet të kenë asnjë L. monocytogenes në
25g.
# # Zbulimi i L. monocytogenes në ushqimet e konsideruara të gatshme për tu ngrënë, duhet të
konsiderohen potencialisht të rrezikshme, sidomos kur bëhet fjalë për grupet vulnerabël të popullatës (të
moshuarit, personat me imunitet të ulët dhe foshnjat).
SET +ve – Enterotoksinat e Staphylococci positivë .

3.3 Analizat mikrobiologjike të kryera në fruta dhe perime
Në tabelën 3.9 tregohet se E. coli 0157, Shigella spp dhe Campylobacter spp nuk ishin të
pranishme në asnjë nga kampionet e produkteve të ekzaminuara, ndërkohë që prania e
mikroorganizmave të tjerë u konstatua në 14% të kampioneve për Hafnia alvei, 12.9%
për Enterobacter agglomerans, 8.9% për Serratia ficaria, 9.8% për Citrobacter freundii
dhe 0.2% për Salmonella spp.
Tabela 3.8 Testimet e kryera dhe të kategorizuara sipas udhëzimeve të FSANZ
Mikroorganizmi i analizuar

Mungon

Mikroflora e përgjithshme
Koliform
E. coli
E. Coli 0157 (vetëm 32
kampione u ekzaminuan)*
Shigella spp*
Salmonella spp*
Citrobacter freundii*
Hafnia alvei*
Providencia spp*

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

I
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

I pa
kënaqsh
ëm

161
(35.9%)
262
(58.4%)
376
(83.7%)

101
(22.5%)
109
(24.3%)
48
(10.7%)

187
(41.6%)
54
(12%)
25
(5.6%)

32
(100%)
449
(100%)
448
(99.8%)
405
(90.2%)
386
(86%)
406
(90.4%)

Potenci
alisht i
rreziks
hëm

Total

449
24
(5.3%)

449
449
32
449

1
(0.2%)

449
449
449
449
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Mikroorganizmi i analizuar

Enterobacter agglomerans*
Campylobacter spp (vetem
48 kampione u
ekzaminuan)*
Serratia ficaria*

Mungon

I
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

I pa
kënaqsh
ëm

Potenci
alisht i
rreziks
hëm

391
(87.1%)
48
(100%)

449
48

409
(91.1%)

Staphilococcus spp
Bacillus cereus (ne 369
kampione ekzaminimi nuk u
krye)
Myqe
Maja

Total

449
276
(61.5%)

173
(38.5%)
45 (10%)

449

35 (7.8%)
128
(28.5%)
249
(55.5%)

449
148 (33%)
115
(25.6%)

123
(27.4%)
61
(13.6%)

50
(11.1%)
24
(5.3%)

449
449

* të ekzaminuar vetëm për prani ose mungesë

Ndër kampionet e ekzaminuara për E. coli, në 83.7% të tyre (n=376) u konstatua të jenë
të një cilësie të kënqëshme mikrobiologjike, ndërkohë që 5.6% (n=25) rezultuan të jenë të
kategorisë ”jo i kënaqshëm“. 5.3% (n=24) e kampioneve të ekzaminuara për koliform
rezultuan të jenë potencialisht të rrezikshme, ndërkohë që për myqet dhe majatë përqindja
e kampioneve të identifikuara në këtë kategori varionte respektivisht 11.1% (n=50) dhe
5.3% (n=24). Vetëm një kampion rezultoi potencialisht i rrezikshëm për Salmonella spp.
38.5% (n=173) rezultuan të jenë të një niveli “brënda limitit të lejuar”, përsa i përket
Staphilococcus spp dhe në 45 raste për Bacillus cereus.
Jo të gjithë mikroorganizmat janë kategorizuar, por janë
mungesë të tyre. Sikurse vihet re edhe nga tabela 3.8,
analizuar mikroorganizmat: E. Coli 0157, Shigella spp,
freundii, Hafnia alvei, Enterobacter agglomerans,
Campylobacter spp dhe Serratia ficaria.

testuar thjesht për prani ose
për prani ose mungesë janë
Salmonella spp, Citrobacter
Enterobacter agglomerans,

Bacilët gram-negative të gjinisë Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia,
Citrobacter, dhe Proteus, i përkasin florës normale të zorrëve të njerëzve dhe të kafshëve
dhe mund të izolohen prej burimeve të ndryshme mjedisore. Seriotipi i E. colit (EHEC),
(O157: H7) sikurse është përmëndur edhe në pjesën teorike, ka shkaktuar raste sporadike
dhe shpërthime të kolit hemorragjik, i karakterizuar nga diarre me gjak. Gjithashtu, ky
patogjen mund te shkaktojë edhe sindromën e uremise hemolitike (HUS), një lidhje mes
anemisë hemolitike, trombocitopenise dhe mos funksionim akut renal (Medical
Microbiology. 4th edition. Baron S, editor.Galveston (TX): University of Texas Medical
Branch at Galveston; 1996). Sikurse vihet re nga të dhënat e rezultuara prej përpunimit
statistikor, mikroorganizmat që i përkasin florës normale të zorrëve të njeriut, kanë qënë
pothuajse gjithnjë të pranishëm në mostrat e testuara, gjë e cila të bën të mendosh për
praktika jo të mira higjenike nga ana e fermerit, apo e personit që i tregëton këto
produkte.

Punoi: Msc. Anjeza Çoku
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Në tabelën 3.9 paraqitet numri i mostrave për të gjitha produket, për të cilat ekzaminimi
bakteriologjik rezultoi të jetë në nivele mbi kategorinë “i kënaqshëm”, kjo sipas origjinës
së produktit. Ndër 2652 të ekzaminimeve sasiore, 986 (37,1%) prej tyre tejkaluan normat
e kategorisë “i kënaqshëm”.
Tabela 3.9 Nivelet sasiore që tejkalojnë kategorinë “i kënaqshëm” sipas origjinës së
produktit
Mikroorgani
zmi

Koliform*
E. coli*
Staphilococc
us spp*
Bacillus
cereus*
Myqe
Maja

Kategoritë
Origjina

Nr.
Kampioneve

Brënda limitit
të lejuar

I
pakënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm

Vendi

91

54

20

348

I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar

17
45
3
128
39
18
26

0
25

4

94
348
94
348
94
348
94

Vendi

112

99

43

348

I importuar
Vendi
I importuar

34
86
28
627

23
52
9
262

6
18
6
97

94
348
94
2652

Total
* p value ≤ 0.05

Prej këtyre të fundit, 627 (63.5%), 262 (26.5%) dhe 97 (9.8%) të mostrave të
ekzaminuara i përkasin respektivisht kategorisë “brënda limitit të lejuar”, “jo i
kënaqshëm” dhe “potencialisht i rrezikshëm”. Në këto kategori 791 (80.2%) e mostrave
janë me origjinë vendi dhe 195 (19.8%) janë produkte të importuara. Sikurse vërehet
edhe nga tabela e mësipërme, produktet e vendit rezultojnë me nivele më të larta ndotje
se ato të importit për mikroorganizmat: Koliform, E. coli, Bacillus cereus dhe
Staphilococcus spp . Kjo diferencë ështe statistikisht sinjifikative (*p value ≤ 0.05).
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Grafik 3.2. Prania e mikoroorganizmave në produkte sipas origjinës
Grafiku 3.2 paraqet praninë e mikroorganizmave në produktet e marra në studim, kjo
sipas origjinës së tyre. Të dhënat e rezultuara nga analizat e kryera dhe përpunimi i të
dhënave të grumbulluara, tregojnë se pjesa më e madhe e produkteve të kontaminuara
janë me origjinë “produkt vendi”. Një gjë e tillë mund të lidhet me praktikat jo të mira
higjenike, përpunuese, konservuese apo manupuluese të produkteve në përgjithësi, të
cilat përdoren si nga prodhuesit, por edhe prej personave që i tregëtojnë produktet
ushqimore. Në shumicën e rasteve këta persona janë të pa informuar lidhur me
rrezikshmërinë e kontaminimit të ushqimeve të tyre dhe me praktikat e mira
agrikulturale, por nuk përjashtohet edhe mungesa e dëshirës për t’i njohur dhe përdorur
ato. Fakti që produktet e importuara, nga analizat e kryera, kanë rezultuar të jenë me
cilësi më të mirë mikrobiologjike, mund të lidhet me praktikat më të mira higjenike të
vendeve ku ato janë prodhuar. Përsa i përket patogjenit Campylobacter spp, rezulton se
përqindja më e madhe e produkteve, të cilat kanë rezultuar pozitiv për këtë patogjen, janë
me origjinë “produkt i importuar”. Kjo gjë mund të lidhet me faktin se ky patogjen është
më i përhapur jasht vendit tonë, gjë e cila është vërejtur gjatë hulumtimeve të studimeve
të ngjashme, të kryera ndër vite, nëpër botë.
3.4 Cilësia mikrobiologjike e perimeve me gjethe të gjelbra
Në këtë grup kemi përfshirë perimet, struktura anatomike e të cilave përbëhet nga gjethe
të gjelbra, sikurse janë: sallata, spinaqi, majdanozi, lakrat, barishtet e ndryshme, lakrat e
egra, selino etj). Lidhur me cilësinë mikrobiologjike të perimeve, gjatë testimeve të
kryera dhe nga përpunimi statistikor i të dhënave të përftuara në përfundim të studimit, ka
rezultuar se cilësia mikrobiologjike e perimeve, ishte në nivel jo të kënaqshëm krahasuar
me frutat.
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Një rezultat i tillë ishte i pritshëm, duke patur parasysh se perimet me gjethe të gjelbra, të
cilat rriten nën tokë, apo sipër saj, kanë më pak mundësi për t`u kontaminuar.
Sikurse merret me mënd, produktet që rezultojne të sapo vjela, apo që kanë qëndruar
vetëm një ditë në treg, konsumatori i konsideron si produkte të “freskëta”, por nga
analizat e kryera u vu re se perimet në përgjithësi, edhe pse mund të kishin qëndruar
vetëm për një ditë në treg, rezultuan jo të sigurta nga ana mikrobiologjike.
Mendojmë se në këtë drejtim ndikojnë faktorë të ndryshëm ndotës, sikurse janë: uji jo i
pastër mikrobiologjikisht që mund të përdoret gjatë ujitjes së tyre, ndotja e tokës ku
kultiviohet produkti, stuktura anatomike e tyre, kimikatet apo feçet e kafshëve shtëpiake
që mund të përdoren gjatë plehërimit etj.
Gjithashtu, nga intervistimet e kryera me personat që tregëtonin perime apo sallata të
ndryshme, rezultoi se ushtrimi i praktikave jo të mira higjeno-sanitare gjatë proçesit të
vjeljes, grumbullimit, transportit, ruajtjes së tyre, linte për të dëshiruar. Një gjë e tillë u pa
në të gjitha qytetet prej të cilave u përzgjodhën mostrat e testuara.
Prej studimit rezultoi se ndër perimet më të ndotura mikrobiologjikisht ishin: sallata,
spinaqi, hudhra e njomë, majdanozi dhe karrota, kjo pavarësisht qytetit prej nga vinin.
Në tabelat e mëposhtme paraqiten më me detaje të dhëna lidhur me cilësinë
mikrobiologjike të perimeve dhe llojet e mikroorganizmave që janë gjëndur në to.
Në tabelat e mëposhtme përshkruhen në mënyrë të detajuar nivelet sasiore që e tejkalojnë
kategorinë “I kënaqshëm” sipas udhëzimeve të FSANZ për produkte të veçanta, në të
cilat u konstatua ngarkesë mikrobiale edhe sipas origjinës së produktit.
Tabela 3.10 Nivelet sasiore që tejkalojnë kategorinë “i kënaqshëm” për produktin
sallatë sipas origjinës
Kategoritë
Produkti

Sallatë

Mikroorga
nizmi

Koliform
E. coli
Staphilococ
cus spp*
Bacillus
cereus*
Myqe
Maja

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencial
isht i
rreziksh
ëm

Vendi

48.4%

25.8%

19.4%

I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar

100%
32.3%
50%
16.1%
100%

Origjina

I importuar
Vendi
I importuar

31
2
31
2
31
2
31
2

9.7%

100%

Vendi

Nr.
Kampio
neve

29%

41.9%

22.6%

31

100%
32.3%
50%

16.1%

9.7%

2
31
2

* p value ≤ 0.05
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Tabela 3.10 i referohet produktit sallatë, ku nga 33 kampionet e ekzaminuara për këtë
komoditët, 31 prej tyre janë me origjinë vendi dhe vetëm 2 kampione rezultojnë të jenë të
importuara. Nivelet e koliform, në 19.4% të kampioneve me origjinë vendi i përkasin
kategorisë “potencialisht i rrezikshëm”, ndërsa dy mostrat e importura i përkasin
kategorisë “brënda limitit të lejuar”. Staphilococcus spp u gjet në nivelin “brënda limitit
të lejuar” në 16.1% të mostrave me origjinë vendi dhe në të dy mostrat me origjinë
importi, ndërkohë që Bacillus cereus në këtë nivel ishte i pranishëm në të dy mostrat e
importuara. 22.6% e mostrave të vendit, të ekzaminuara për myqe rezultojnë të jenë
“potencialisht i rrezikshëm”, ndërsa për maja ky nivel u gjet në 9.7% të mostrave.
Citrobacter freundii dhe Hafnia alvei u gjetën të pranishme respektisht në 8 dhe 18
mostra me origjinë nga vendi. Për produktin sallatë, për patogjenët Staphilococcus spp
dhe Bacillus cereus lidhja mes nivelit të ndotjes dhe origjinës së produktit të analizuar
rezulton të jetë statistikisht sinjifikative (p value ≤ 0.05),
Tabela 3.11.a) paraqet nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
“sallatë” duke e lidhur me ditët e qëndrimit në treg, përpara se ky produkt të blihej nga
konsumatori. Niveli i koliform rezulton të jetë në nivel “potencialisht i rrezikshëm” në 6
mostra sallate të analizuar, të cilat kanë qëndruar në treg për një periudhë prej 2-3 ditësh
Niveli i myqeve dhe i majave, ka rezultuar në nivel “potencialisht i rrezikshëm”
respektivisht ne 7 dhe 3 mostra sallatë. Bacillus cereus është gjëndur në 2 mostra, të cilat
kanë qëndruar në treg për 1 ditë. Gjetjet e perftuara për mikroflorën e përgjithshme dhe
Staphilococcus spp, tregojne se lidhja midis mikroorganizmit dhe ditëve të qëndrimit në
treg të produktit, është statistikisht sinjifikative (p value ≤ 0.05).
Me fjalë të tjera, sa më gjatë të qëndrojë produkti sallatë në treg, aq më shumë rriten
mundësitë që ky produkt të rezultojë me vlera shumë herë më të larta bakteriale.
Tabela 3.11.a) Nivelet sasiore të mikrorganizmave të analizuar për produktin
sallatë sipas ditë-qëndrimit
I kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I pakënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0

2
0
0

15
16
0

0
0
0

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Escherichia coli
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Staphilococcus spp*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

1
1
0

12
5
0

4
4
0

0
6
0

10
9
0

5
6
0

2
1
0

0
0
0

12
14
0

5
2
0

0
0
0

0
0
0

Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme*

Koliform
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Mikroorganizmi i analizuar
Bacillus cereus (analiza u krye
për 7mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Myqe
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Maja
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

I kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I pakënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm

2
3
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

7
4
0

8
5
0

1
6
0

9
5
0

8
3
0

0
5
0

0
3
0

* p value ≤ 0.05
Grafiku 3.3 paraqet nivelin e koliformëve në produktin sallatë sipas ditë-qëndrimit të
këtij produkti në treg. Nga analizat laboratorike të kryera rezulton se 12 mostra, të cilat
kanë qëndruar në treg për një ditë janë në nivel “brënda limitit të lejuar”, kurse 6 mostra,
të cilat kanë qëndruar në treg për 2-3 ditë janë në nivel “potencialisht i rrezikshëm”.

Grafik 3.3 Nivelet e koliformëve në produktin sallatë sipas ditë-qëndrimit
Grafiku 3.4 paraqet nivelin e E.coli po ne produktin sallatë sipas ditë-qëndrimit të këtij
produkti në treg. Nga ky grafik rezulton se 19 mostra janë në nivel “i kënaqshëm”, 11
mostra rezultojnë në nivel “brënda limitit të lejuar” dhe 3 mostra janë në nivel “i
pakënaqshëm”. Pra mund të themi se mostrat e sallatës, të cilat kanë qëndruar për 1 ditë
në treg kanë rezultuar më pak të ndotura për nivelet e E.coli, krahasuar me ato mostra që
mund të kenë qëndruar më gjatë në treg.
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Grafik 3.4 Nivelet e Escherichia coli në produktin sallatë sipas ditë -qëndrimit
Grafiku 3.5 paraqet nivelin e myqeve në produktin sallatë sipas ditë-qëndrimit, ku 6
mostra, të cilat kanë qëndruar në treg për 2-3 ditë dhe 1 mostër, e cila ka qëndruar në treg
për një ditë janë në nivel “i pakënaqshëm”. Vetëm 2 mostra rezultojnë në nivel “i
kënaqshëm”. Edhe pse produktet sallatë të përzgjedhura në studim nga ana vizuale nuk
rezultonin të ishin të kontaminuara me myk, analizat treguan të kundërtën, ku nivele më
të lartë paraqitnin mostrat që kishin qëndruar më gjatë në treg. Në këtë drejtim ndikojnë
faktorë të ndryshëm ndotës, si: uji që përdoret për të freskuar produktin gjatë kohës që
qëndron në treg, ambjenti ku mund të ruhen mund të jetë i ndotur me spore, ose nuk
respektohen temperaturat e duhura të konservimit.
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Grafiku 3.5 Nivelet e myqeve në produktin sallatë sipas ditë-qëndrimit
Në tabelën 3.11.b) paraqitet prania e mikrooganizmave të analizuar vetëm për praninë
apo mungesën e tyre në produktin e sallatës. Analiza për patogjenin Escherichia coli
0157 u krye në 3 mostra sallatë dhe për Campylobacter spp u analizuan 2 mostra, të cilat
rezultuan negative. Përsa i përket mikroorganizmave të tjerë, Serratia ficaria u gjend e
pranishme në 7 mostra, Enterobacter agglomerans në 9 mostra, Providencia spp në 10
mostra, Citrobacter freundii në 8 mostra dhe Hafnia alvei në 18 mostra sallatë. Përqindja
më e madhe e pranisë së këtyre mikororganizmave është hasur në produktet të cilat kanë
qëndruar në treg për një periudhë 2-3 ditë.
Tabela 3.11.b) Prania e mikrorganizmave të analizuar për produktin sallatë sipas
ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Escherichia coli 0157 (analiza u krye vetëm në 3 mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Shigella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Salmonella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Citrobacter freundii
1 ditë
2-3 ditë
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Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Escherichia coli 0157 (analiza u krye vetëm në 3 mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Shigella spp
≥4 ditë
Hafnia alvei
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Providencia spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Enterobacter agglomerans
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Campylobacter spp (analiza u krye për 2 mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Serratia ficaria
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0
0
7
11
0
5
5
0
4
5
0
0
0
0
2
5
0

Të gjitha mostrat (n=31) e grumbulluara për produktin spinaq janë me origjinë vendi.
Grafiku 3.6 paraqet numrin e mostrave për këtë produkt, për të cilat ekzaminimi
bakteriologjik rezultoi në nivele mbi kategorinë “i kënaqshëm”. Rezultuan të jenë
“potencialisht të rrezikshmëm” për koliform 6 mostra, ndërkohë që ky nivel, përsa i
përket myqeve dhe majave, rezultoi respektivisht në 7 dhe 2 mostra.
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Grafik 3.6. Numri i mostrave që tejkalojnë kategorinë “I kënaqshëm” për
produktin spinaq

Grafik 3.7 Prania e mikoroorganizmave në produktin spinaq
Në grafikun 3.7 tregohet prania e disa mikroorganzmave në produktin spinaq. Ndër 31
mostra të ekzaminuara Citrobacter freundii u gjet në 23 prej tyre, Hafnia alvei në 12
mostra, Serratia ficaria në 15 mostra dhe Salmonella spp u gjet e pranishme në 1 mostër.
Mikroorganizmat e gjendur në mostrat e spinaqit, duke qënë se janë pjesë përbërëse e
florës normale të zorrës së njeriut, të bën të mendosh për ushtrim të praktikave jo të mira
higjenike si nga prodhuesit edhe nga tregëtuesit.
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Tabela 3.12.a) paraqet nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
“spinaq” duke e lidhur me ditët e qëndrimit në treg. Niveli i koliform rezulton të jetë në
nivel “potencialisht i rrezikshëm” në 5 mostra spinaq të analizuar, të cilat kanë qëndruar
në treg për një periudhë prej 2-3 ditësh dhe 1 mostër, e cila ka qëndruar në treg për një
ditë.
Tabela 3.12.a) Nivelet sasiore të mikrorganizmave të analizuar për produktin
spinaq sipas ditë-qëndrimit
I kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I pakënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0

2
1
0

12
17
0

0
0
0

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Escherichia coli
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Staphilococcus spp*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Bacillus cereus (analiza u krye
për 7 mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Myqe
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Maja
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

2
3
0

7
3
0

4
7
0

1
5
0

8
9
0

6
6
0

0
3
0

0
0
0

10
13
0

4
5
0

0
0
0

0
0
0

3
4
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

6
5
0

7
5
0

0
7
0

7
5
0

5
6
0

2
5
0

0
2
0

Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme*

Koliform

* p value ≤ 0.05
Niveli i myqeve dhe i majave, ka rezultuar në nivel “potencialisht i rrezikshëm”
respektivisht në 7 dhe 2 mostra spinaq. Bacillus cereus është gjëndur në 7 mostra të
spinaqit, të cilat kanë rezultuar në nivel të kënaqshëm, ku 3 mostra kanë qëndruar në treg
për 1 ditë dhe 4 mostra kanë qëndruar në treg për 2-3 ditë.
Për mikroflorën e përgjithshme dhe staphilococcus spp vihet re se çka tregon se lidhja
mes nivelit të ndotjes dhe ditëve të qëndrimit në treg të produktit, është statistikisht
sinjifikative (p value ≤ 0.05),. Pra sa më gjatë të ketë qëndruar produkti spinaq në treg, aq
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më i kontaminuar ka rezultuar të jetë në testimet e kryera për mikroorganizmat e sipër
përmëndur.

Grafik 3.8 Nivelet e koliform në produktin spinaq sipas ditë-qëndrimit
Në grafikun 3.8 tregohet niveli i koliformëve në produktin spinaq. Produktet e analizuara
rezultuan në nivel “i kënaqshëm” vetëm në 5 mostra spinaq, ku 2 mostra kanë qëndruar
në treg për 1 ditë dhe 3 mostra kanë qëndruar në treg për 2-3 ditë. Vihet re se lidhja
ndërmjet kategorisë “potencialisht i rrezikshëm” dhe nivelit të koliformëve në mostrat e
spinaqit, është statistikisht sinjifikative. Të dhënat laboratorike vërtetuan se sa më gjatë të
qëndrojnë këto produkte në treg, aq më shumë rritet mundësia që ato të rezultojnë të
ngarkuara me nivele shumë të larta koliform.
Në grafikun 3.9 tregohet niveli i Escherichia coli në produktin spinaq. 17 mostra spinaqi
rezultojnë të jenë në nivel “i kënaqshëm” dhe 3 mostra që kanë qëndruar në treg për 2-3
ditë janë në nivel “i pakënaqshëm”.
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Grafik 3.9 Nivelet e Escherichia coli në produktin spinaq sipas ditë-qëndrimit

Grafik 3.10 Nivelet e myqeve në produktin spinaq sipas ditë-qëndrimit
Në grafikun 3.10 tregohet niveli i myqeve në produktin spinaq. Vetëm 2 mostra kanë
rezultuar në nivel “i kënaqshëm”, kurse 7 mostra që kanë qëndruar në treg për 2-3 ditë,
rezultojnë të jenë në nivel “potencialisht i rrezikshëm”.
Nga tabela 3.12.b) vihet re se shumica e produkteve të analizuara të spinaqit rezultojnë të
jenë në nivel të pakënaqshëm dhe potencialisht të rrezikshëm, kjo përsa i përket mostrave,
të cilat kanë qëndruar 2-3 ditë në treg. Për patogjenin Escherichia coli 0157, analiza u

Punoi: Msc. Anjeza Çoku

60

Udhëhoqi: Prof.Dr. Margarita Hysko

Vlerësimi i Cilësisë Mikrobiologjike të Frutave dhe Perimeve në disa Zona të Shqipërisë

krye në 3 mostra spinaqi, të cilat rezultuan negative.Patogjeni Salmonella spp është
gjendur në një mostër spinaqi. Një gjetje e tillë, ishte e pritshme, pasi vendi i tregëtimit të
produkteve ushqimore, ku u përzgjodh mostra, linte për të dëshiruar, përsa i përket
kushteve higjeno-sanitare të tregëtimit.
Tabela 3.12.b) Prania e mikrorganizmave të analizuar për produktin spinaq sipas
ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Escherichia coli 0157 (analiza u krye ne 3 mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Shigella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Salmonella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Citrobacter freundii
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Hafnia alvei
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Providencia spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Enterobacter agglomerans
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Campylobacter spp (analiza u krye për 1 mostër)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Serratia ficaria
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
16
0
5
7
0
3
1
0
4
5
0
0
0
0
6
9
0

Nga 17 mostrat e ekzaminuara për produktin lulelakër, 15 prej tyre janë me origjinë vendi
dhe 2 mostra janë të importuara. Nivelet e koliform në 6.7% të mostrave me origjinë
vendi i përkasin kategorisë “potencialisht të dëmshme”, krahasuar kjo me 50% (n=1) të
atyre të importuara. Staphilococcus spp u gjet në nivelin “brënda limitit të lejuar” në 40%
të mostrave me origjinë vendi dhe në asnjë nga mostrat e importuara, ndërkohë që
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Bacillus cereus në këtë nivel ishte i pranishëm në 6.7% të mostrave me origjinë vendi.
6.7% e mostrave të vendit, të ekzaminuara për myqe rezultojnë të jenë “potencialisht të
dëmshme”, ndërsa për maja, 50% e mostrave të importuara dhe 26.7% e atyre të vendit
rezultuan të nivelit “jo i kënaqshëm” (tabela 3.13).
Tabela 3.13 Nivelet sasiore që tejkalojnë kategorinë “i kënaqshëm” për produktin
lulelakër, sipas origjinës
Kategoritë
Produkti

Lulelakër

Mikroorgani
zmi

Koliform
E. coli
Staphilococc
us spp*
Bacillus
cereus
Myqe
Maja

Origjina

Brënda limitit
të lejuar

Vendi
I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar
I importuar
Vendi
I importuar

Potencialish
ti
rrezikshëm

33.3%

6.7%

15

50%
6.7%

2
15
2
15
2
15
2

6.7%

15

40%
6.7%

Vendi

Nr.
Kampi
oneve

I
pakënaqsh
ëm

40%

53.3%

46.7%
50%

100%
26.7%
50%

2
15
2

* p value ≤ 0.05

Sikurse vihet re edhe nga tabela e mësipërme, lidhja ndërmjet nivelit të ndotjes dhe
origjinës së produktit për Staphilococcus spp rezulton të jetë statistikisht sinjifikative (* p
value ≤ 0.05).
Tabela 3.14.a) paraqet nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
“lulelakër” duke e lidhur me ditët e qëndrimit në treg. Niveli i mikroflorës së
përgjithshme rezulton të jetë në nivel “jo i pakënaqshëm” në 9 mostra lulelakër, të cilat
kanë qëndruar në treg për një periudhë prej 2-3 ditësh dhe në 1 komoditët që ka qëndruar
në treg për një periudhë prej më shumë se 4 ditë. Niveli i koliform, për 2 mostra lulelakër,
të cilat kanë qëndruar në treg për 2-3 ditë, rezulton në nivel potencialisht të rrezikshëm.
Bacillus cereus është gjëndur në 2 mostra lulelakër, ku 1 mostër që ka qëndruar në treg
për më shumë se 4 ditë ka rezultuar në nivel “i kënaqshëm” dhe 1 mostër, e cila ka
qëndruar në treg për 2-3 ditë, kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar”. Përsa i
përket Staphilococcus spp, 11 mostra lulelakër rezultojnë të jenë në nivel “i kënaqshëm”,
ku 1 mostër ka qëndruar në treg për më shumë se 4 ditë dhe 6 mostra, që i përkasin
periudhës së qëndrimit 2-3 ditë në treg, rezultojnë të jenë në nivel “brënda limitit të
lejuar”. Niveli i myqeve në këtë produkt është në nivel “potencialisht i rrezikshëm” në 5
raste, ku 1 mostër ka qëndruar në treg prej 1-3 ditësh, kurse 4 mostra të tjera kanë
qëndruar në treg për një periudhë prej më shumë se 4 ditësh. Pjesa më e madhe e testeve
mikrobiologjike që lidhen me produktin në fjalë, rezultojnë në nivel të kënaqshëm dhe
“brënda limitit të lejuar”.
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Tabela 3.14.a) Nivelet sasiore të mikrorganizmave të analizuar për produktin
lulelakër sipas ditë-qëndrimit
I
kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I pakënaqshëm

Potencialisht
i rrezikshëm

1
0
0

1
5
0

0
9
1

0
0
0

2
8
0

0
4
1

0
0
0

0
2
0

2
13
1

0
1
0

0
0
0

0
0
0

2
8
1

0
6
0

0
0
0

0
0
0

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
1

0
1
0

0
0
0

0
0
0

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0

1
5
0

0
9
1

1
0
0

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
4
0

0
7
1

2
3
0

0
0
0

Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Koliform
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Escherichia coli
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Staphilococcus spp*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Bacillus cereus (analiza u

krye për 2 mostra)

Myqe

Maja

* p value ≤ 0.05

Vihet re se lidhja ndërmjet nivelit të ndotjes dhe ditëve të qëndrimit në treg për
Staphilococcus spp dhe mikroflorë e përgjithshme, rezulton të jetë statistikisht
sinjifikative dhe jo e rastësishme (* p value ≤ 0.05). Megjithatë ka patur mostra, të cilat
edhe pse kanë qëndruar për një kohë të gjatë në treg, kanë rezultuar me një cilësi të
kënaqshme bakteriale. Një gjë e tillë lidhet me praktikat e mira higjenike të tregëtimit të
produktit në fjalë.
Grafiku 3.11 tregon se niveli i koliform në produktin lulelakër sipas ditë-qëndrimit
rezulton të jetë në nivel “i kënaqshëm” në 2 mostra që kanë qëndruar në treg 1 ditë dhe në
8 mostra që kanë qëndruar në treg 2-3 ditë. Kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të
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lejuar” 4 mostra që kanë qëndruar në treg 2-3 ditë. Vetëm 2 mostra që kanë qëndruar në
treg më shumë se 4 ditë kanë rezultuar në nivel “potencialisht i rrezikshëm”. Lidhur me
mostrat e lulelakrës, duke j’u referuar edhe grafikut 3.11 vërehet se mostrat e analizuara
të lulelakrës edhe pse mund të kenë qëndruar në treg për më shumë se një ditë, kanë
rezultuar të jenë në nivel të kënaqshëm mikrobial.

Grafik 3.11 Nivelet e koliform në produktin lulelakër sipas ditë-qëndrimit

Grafik 3.12 Nivelet e Escherichia coli në produktin lulelakër sipas ditë-qëndrimit
Grafiku 3.12 tregon nivelin i E.coli po në këtë produkt sipas ditë-qëndrimit, ku rezulton
të jenë në nivel “i kënaqshëm” 2 mostra, që kanë qëndruar në treg 1 ditë, 13 mostra që
kanë qëndruar në treg 2-3 ditë dhe 1 mostër që ka qëndruar në treg për më shumë se 4
ditë. Ka rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar” vetëm 1 mostër që ka qëndruar në
treg për 2-3 ditë.
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Tabela 3.14.b) Prania e mikrorganizmave të analizuar për produktin lulelakër
sipas ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Escherichia coli 0157 (analiza nuk u krye)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Shigella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Salmonella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Citrobacter freundii
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Hafnia alvei
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Providencia spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Enterobacter agglomerans
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Campylobacter spp (analiza u krye për 1 mostër)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Serratia ficaria
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1

Në tabelën e mësipërme (tabela 3.14.b), përsa i përket produktit lulelakër, vihet re se
Serratia ficaria është gjendur në 3 mostra lulelakër, Enterobacter agglomerans në 2
mostra, ku një prej tyre ka qëndruar një ditë në treg dhe 1 mostër ka qëndruar në treg për
më 2-3 ditë. Providencia spp ka rezultuar e pranishme në 3 mostra lulelakër. Mostrat e
karrotës nuk janë analizuar për patogjenin Escherichia coli 0157, kurse për
Campylobacter spp u analizua 1 produkt, i cili rezultoi negativ. Citrobacter freundii është
gjendur e pranishme në 1 mostër te analizuar, e cila kishte qëndruar në treg për një ditë,
kurse mikroorganizmi Hafnia alvei nuk u gjend në asnjë prej produkteve të testuara të
lulelakrës.
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Tabela 3.15 Nivelet sasiore që tejkalojnë kategorinë “i kënaqshëm” për produktin
lakër e bardhë, sipas origjinës
Kategoritë
Produkti

Lulelakër

Mikroorg
anizmi

Koliform
E. coli
Staphiloco
ccus spp*
Bacillus
cereus
Myqe
Maja

Origjina

Vendi

Potencia
lisht i
rreziksh
ëm

Nr.
Kampio
neve

Brënda limitit
të lejuar

I
pakënaqshë
m

16.7%

8.3%

12

33.3%

3
12
3
12
3
12
3

I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar

41.7%

Vendi

41.7%

I importuar
Vendi
I importuar

41.7%
66.7%

8.3%

8.3%
25%

8.3%

12

66.7%

33.1%

3
12
3

33.3%

Nga 15 mostra të ekzaminuara për produktin lakër e bardhë, 12 prej tyre janë me origjinë
vendi dhe 3 janë të importuara. Nivelet e koliform, në 16.7% të mostrave me origjinë
vendi, i përkasin kategorisë “brënda limitit të lejuar”, ndërkohë që në kategorinë “jo i
kënaqshëm” i përkasin 8.3% e mostrave me origjinë vendi dhe 33.3% e mostrave të
importit. Staphilococcus spp u gjet në nivelin “brënda limitit të lejuarl” në 41% të
mostrave me origjinë vendi dhe në asnjë nga mostrat e importuara, ndërkohë që Bacillus
cereus, në këtë nivel, ishte i pranishëm në 8.3% të mostrave me origjinë vendi. 8.3% e
mostrave të vendit, të ekzaminuara për myqe rezultojnë të jenë potencialisht të dëmshme,
krahasuar me 33.1% e produkteve të importuara. Përsa i përket majave, 66.7% e
mostrave të importuara dhe 41.7 % e atyre të vendit, rezultuan të jenë në niveli “brënda
limitit të lejuar”, ndërsa 33.3% e produkteve me origjinë nga importi rezultojnë të jenë
“potencialisht i rrezikshëm” (tabela 3.15).
Sikurse vihet re edhe nga tabela e mësipërme, për produktin lakër e bardhë lidhja
ndërmjet origjinës së produktit dhe nivelit të ndotjes për Staphilococcus spp trezulton të
jetë statistikisht sinjifikative (* p value ≤ 0.05) dhe jo rastësore.
Tabela 3.16.a) paraqet nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
“lakër e bardhë” duke e lidhur me ditët e qëndrimit në treg. Niveli i mikroflorës së
përgjithëshme për 5 mostra të lakrës së bardhë, rezulton të jetë në nivel “i pakënaqshëm”.
E. coli është i pranishëm në nivel “brënda limitit të lejuar” në 1 mostër qe ka qëndruar në
treg për një periudhë 2-3 ditë. Niveli i myqeve rezulton në nivel “potencialisht i
rrezikshëm” për 2 mostra lakër e bardhë. Bacillus cereus është gjendur në nivel “brënda
limitit të lejuar“ në 1 mostër, e cila ka qëndruar në treg për 2-3 ditë.
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Tabela 3.16.a) Nivelet sasiore të mikrorganizmave të analizuar për produktin lakër
e bardhë sipas ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar

I
kënaqshëm

Brënda limitit
të lejuar

I
pakënaqshëm

Potencialisht
i rrezikshëm

1
3
0

1
5
0

0
5
0

0
0
0

1
10
0

1
2
0

0
1
0

0
2
0

2
12
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

1
9
0

1
4
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

2
1
0

0
5
0

0
5
0

0
2
0

2
5
0

0
7
0

0
1
0

0
0
0

Mikroflora e përgjithshme*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Koliform
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Escherichia coli
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Staphilococcus spp*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Bacillus cereus (analiza u krye
ne1 mostër)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Myqe
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Maja
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
* p value ≤ 0.05

Duke u bazuar në tabelën e mësipërme mund të themi se lidhja ndërmjet nivelit të ndotjes
dhe ditëve të qëndrimit në treg për Staphilococcus spp, mikroflorës së përgjithshme
rezulton të jetë statistikisht sinjifikative dhe jo e rastësishme (* p value ≤ 0.05).
Grafiku 3.13 tregon se niveli i koliform në produktin lakër e bardhë sipas ditë-qëndrimit
rezulton të jetë në nivel “i kënaqshëm” në 1 mostër që ka qëndruar në treg 1 ditë dhe në
10 mostra që kanë qëndruar 2-3 ditë në treg. Kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të
lejuar” 1 mostër që ka qëndruar në treg 1 ditë dhe 1 mostër që ka qëndruar në treg 2-3
ditë. Ka rezultuar në nivel “i pakënaqshëm” 1 mostër që ka qëndruar në treg 2-3 ditë,
kurse në nivel “potencialisht i rrezikshëm” kanë rezultuar 2 mostra që kanë qëndruar 2-3
ditë në treg. Vihet re fakti që edhe pse ky produkt mund të ketë qëndruar për një periudhë
më të gjatë në treg, përsëri ka rezultuar të jetë në nivel të kënaqshëm.
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Grafik 3.13 Nivelet e koliform në produktin lakër e bardhë sipas ditë-qëndrimit

Grafik 3. 14 Nivelet e myqeve në produktin lakër e bardhë sipas ditë-qëndrimit
Grafiku 3.14 tregon nivelin e myqeve po në këtë produkt sipas ditë-qëndrimit, ku rezulton
të jenë në nivel “i kënaqshëm” 2 mostra që kanë qëndruar në treg 1 ditë dhe 1 mostër që ka
qëndruar në treg 2-3 ditë. Kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar” 5 mostra dhe
në nivel “potencialisht i rrezikshëm “ 2 mostra që kanë qëndruar në treg për 2-3 ditë. Vihet
re se sa më gjatë të ketë qëndruar ky produkt në treg, aq më shumë rritet mundësia për t`u
kontaminuar me myqe.
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Tabela 3.16.b) Prania e mikrorganizmave të analizuar për produktin lakër e
bardhë sipas ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Escherichia coli 0157 ((analiza nuk u krye)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Shigella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Salmonella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Citrobacter freundii
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Hafnia alvei
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Providencia spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Enterobacter agglomerans
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Campylobacter spp (analiza nuk u krye)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Serratia ficaria
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Në tabelën 3.16.b), përsa i përket produktit lakër e bardhë, vihet re se Serratia ficaria,
Enterobacter agglomerans dhe Citrobacter freundii mungojnë. Providencia spp ka
rezultuar e pranishme në 1 mostër lakër e bardhë, e cila ka qëndruar në treg për 2-3 ditë.
Patogjenet Escherichia coli 0157 dhe Campylobacter spp nuk u analizuan. Hafnia alvei,
Enterobacter agglomerans, Serratia ficaria kanë rezultuar të jenë të pranishme në
produkt, të cilat kishin qëndruar në treg për një periudhë një dhe 2-3 ditë. Në të gjitha
mostrat e analizuara të këtij produkti, nuk vihet re prani e patogjenëve të tillë si:
Salmonella spp dhe Shigella spp.
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Tabela 3.17 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin lakër e
kuqe
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Bacillus cereus

I
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencialisht i
rrezikshëm

Total
ekzamini
me

4
7
10
6
2
4
0

5
3
0

1
0
0
0
3
2
0

0
0
0
0
1
1
0

10
10
10
10
10
10
1

4
4
3
1

Patogjeni E.coli 0157 është testuar për një mostër lakër e kuqe, e cila ka rezultuar të jetë
negative. Mostrat e lakrës së kuqe nuk janë analizuar për Campylobacter spp. Ndër 10
mostrat e analizuara, Serratia ficaria dhe Providencia spp kanë rezultuar të jenë positive
në një mostër. Hafnia alvei, Searratia ficaria dhe Enterobacter agglomerans kanë
rezultuar negative në të 10 mostrat e analizuara. Bacillus cereus rezultoi pozitiv në një
mostër, në nivel “brënda limitit të lejuar”. Niveli i myqeve dhe i majave ka rezultuar të
jetë “potencialisht i rrezikshëm” respektivisht në një mostër (tabela 3.17)
Tabela 3.18. Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
majdanoz
Mikroorganizmi i
analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja

I
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencialisht
i rrezikshëm

Total
ekzaminim
e

1
3
7
22
2
11

2
2
4

22
17
14
0
5
8

0
3
0
0
6
1

25
25
25
25
25
25

3
12
5

Ndër 25 mostra majdanoz të marra në studim, për patogjenin E.coli 0157 janë testuar 8
prej tyre, të cilat kanë rezultuar të jene negative per kete patogjen. Per Campylobacter
spp është analizuar vetëm një mostër majdanozi, e cila ka rezultuar negative. Citrobacter
freundii është gjendur në 2 mostra, ndërsa Hafnia alvei është gjendur në një mostër
majdanozi. Bacillus cereus ka rezultuar pozitiv në një mostër të analizuar, në nivel
“brënda limitit të lejuar”. Mikroorganizmi Serratia ficaria ka rezultuar positiv në një
mostër majdanozi. Enterobacter agglomerans ka rezultuar i pranishëm në 4 mostra. Duke
j’u referuar tabelës 3.15 vihet re se niveli i koliform e rezulton në nivel “potencialisht i
rrezikshëm” në 4 mostra (tabela 3.18).
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Tabela 3.19 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin brokoli
Mikroorganizmi i
analizuar
Mikroflora e
përgjithshme
Koliform
përgjithshme
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Salmonella spp
Shigella spp
Total ekzaminime

I
kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm

Total
ekzamini
me

3

1

3

0

7

3
7
5
1
2
7
7
35

1
0
2
2
2
0
0

3
0
0
4
2
0
0

8

12

0
0
0
0
1
0
0
1

7
7
7
7
7
7
7
56

Escherichia coli 0157, Bacillus cereus dhe Campylobacter spp, analizat nuk janë kryer
për këtë produkt. Citrobacter freundii, Hafnia alvei, Providencia spp, Enterobacter
agglomerans dhe Serratia ficaria, kanë rezultuar negative për brokolin.
3.5 Cilësia mikrobiologjike e perimeve me rrënjë
Në këtë kategori kemi përfshirë perime të tilla si: karrotë, hudhër e njomë dhe qepë e
njomë. Për produktin karrotë, nga 39 kampionet e ekzaminuara, 33 prej tyre janë me
origjinë vendi dhe 6 kampionë janë të importuara. Nivelet e koliform, në 3% të
kampioneve me origjinë vendi i përkasin kategorisë “potencialisht i rrezikshëm”, ndërsa
83.3% e atyre që janë të importuara i përkasin kategorisë “brënda limitit të lejuar”.
Staphilococcus spp u gjet në nivelin “brënda limitit të lejuar” në 36.4% të mostrave me
origjinë vendi dhe në 4 mostra me origjinë importi, ndërkohë që Bacillus cereus në këtë
nivel ishte i pranishëm në 2 mostra të importuara dhe në 1 mostër me origjinë vendi.
12.1% e mostrave të prodhuara në vend dhe të ekzaminuara për myqe, rezultojnë të jenë
“potencialisht i rrezikshëm”, ndërsa përsa i përket majave, ky nivel u gjet në 9.1% të
mostrave (tabela 3.20). Lidhja ndërmjet origjinës së produktit dhe nivelit të ndotjes për
Staphilococcus spp, Bacillus cereus, myqe rezulton të jetë statistikisht sinjifikative dhe jo
e rastësishme (* p value ≤ 0.05). Mostrat e importuara të karrotës, të testuar për këto
mikroorganizma rezultojnë të jenë në nivele më të kënaqshme mikrobiologjike, krahasuar
me mostrat e vëndit. Një gjë e tillë mund të lidhet me praktikat e mira higjeno-sanitare të
vendit të origjinës.
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Tabela 3.20 Nivelet sasiore që tejkalojnë kategorinë “i kënaqshëm” për produktin
karrotë, sipas origjinës
Kategoritë
Produkti

Karrotë

Mikroorganiz
mi

Koliform
E. coli
Staphilococcu
s spp*
Bacillus
cereus*
Myqe*
Maja

Nr.
Kampi
oneve

Brënda limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencial
isht i
rreziksh
ëm

Vendi

63.6%

12.1%

3%

I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar
Vendi
I importuar

83.3%
18.2%

33.3%

Vendi

36.4%

33.3%

12.1%

33

I importuar
Vendi
I importuar

100%
27.3%
50%

12.1%

9.1%

6
33
6

Origjina

33
6
33
6
33
6
33
6

36.4%
66.7%
3%
33.3%

* p value ≤ 0.05

Grafiku 3.15 tregon praninë e disa mikroorganizmave të identifikuar në ekzaminimin
bakteriologjik të produktit karrotë, duke patur parasysh orgjinën e tyre. Vihet se 6 mostra
të identifikuara me Enterobacter agglomerans janë me origjinë vendi. Campylobacter
spp është hasur më shpesh në mostrat e importuara të karrotës.

Grafik 3.15. Prania e mikoroorganizmave në produktin karrotë
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Tabela 3.21.a) paraqet nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
“karrotë” duke e lidhur me ditët e qëndrimit në treg. Niveli i koliformëve rezulton të jetë
në nivel “potencialisht i rrezikshëm” në 1 komoditët karrotë, të analizuar, e cila ka
qëndruar në treg për një periudhë prej 2-3 ditë. Bacillus cereus është gjëndur në 4 mostra
karrotë, ku 1 mostër ka rezultuar në nivel “i kënaqshëm” dhe 3 mostra, të cilat kanë
qëndruar në treg për 2-3 ditë, kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar”.
Përsa i përket Staphilococcus spp 22 mostra karrotë rezultojnë të jenë në nivel “i
kënaqshëm” dhe 16 mostra rezultojnë të jenë në nivel “brënda limitit të lejuar”. Niveli i
myqeve në këtë produkt është në nivel “potencialisht i rrezikshëm” në 5 raste, ku 1
mostër ka qëndruar në treg prej 1-3 ditësh, kurse 4 mostra të tjera kanë qëndruar në treg
për një periudhë prej më shumë se 4 ditësh.
Tabela 3.21.a) Nivelet sasiore të mikrorganizmave të analizuar për produktin
karrotë sipas ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i
analizuar
Mikroflora e
përgjithshme*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Koliform
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Escherichia coli
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Staphilococcus spp*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Bacillus cereus
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Myqe
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Maja
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

I
kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I pakënaqshëm

Potencialisht
i rrezikshëm

0
4
0

0
3
1

0
8
24

0
0
0

0
5
3

0
9
18

0
1
3

0
0
1

0
14
18

0
1
7

0
0
0

0
0
0

0
6
18

0
9
7

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
3
0

0
0
0

0
0
0

0
2
4

0
8
10

0
4
7

0
1
4

0
8
13

0
4
8

0
2
2

0
0
0

*p value ≤ 0.05
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Grafik 3.16 Nivelet e koliform në produktin karrotë sipas ditë-qëndrimit
Grafiku 3.16 tregon nivelin e koliform në produktin karrotë, duke patur parasysh
periudhën që kanë qëndruar në treg. Kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar” 9
mostra që kanë qëndruar në treg 2-3 ditë dhe 18 mostra që kanë qëndruar në treg më
shumë se 4 ditë. Katër mostra kanë rezultuar në nivel “i pakënaqshëm”, respektivisht 1
mostër që ka qëndruar në treg 2-3 ditë dhe 3 mostra që kanë qëndruar në treg më shumë
se 4 ditë.

Grafik 3.17 Nivelet e Escherichia coli në produktin karrotë sipas ditë-qëndrimit
Grafiku 3.17 tregon nivelin e Escherichia coli në produktin karrotë, po përsa i përket
ditëve të qëndrimit në treg. Pjesa më e madhe e produkteve (32 mostra) rezultojnë të jenë
Punoi: Msc. Anjeza Çoku
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në nivel “i kënaqshëm”, kurse 8 mostra rezultojnë të jenë në nivel “brënda limitit të
lejuar”. Mostrat e karrotës që kanë qëndruar për më shumë ditë në treg kanë rezultuar më
të kontaminuara.
Grafiku 3.18 tregon nivelin e myqeve në produktin karrotë sipas ditë-qëndrimit në treg.
Kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar” 8 mostra që kanë qëndruar në treg 2-3
ditë dhe 10 mostra që kanë qëndruar në treg më shumë se 4 ditë. 11 mostra kanë rezultuar
në nivel “i pakënaqshëm”, respektivisht 4 mostra që ka qëndruar në treg 2-3 ditë dhe 7
mostra që kanë qëndruar në treg më shumë se 4 ditë. Kanë rezultuar në nivel
“potencialisht i dëmshëm” 1 mostër që ka qëndruar në treg 2-3 ditë dhe 4 mostra që kanë
qëndruar në treg më shumë se 4 ditë.

Grafik 3.18 Nivelet e myqeve në produktin karrotë sipas ditë-qëndrimit
Në tabelën 3.21.b) përsa i përket produktit karrotë, vihet re se niveli i koloformëve
rezulton të jetë në nivel potencialisht të rrezikshëm në 1 mostër, e cila ka qëndruar në treg
për më shumë se katër ditë. Mikroflora e përgjithshme, për 24 mostra, të cilat kanë
qëndruar në treg për më shumë se 4 ditë, rezulton në nivel të pakënaqshëm. Serratia
ficaria është gjendur në 2 mostra karrotë, Enterobacter agglomerans në 1 mostër, e cila
ka qëndruar në treg një ditë dhe në 6 mostra, të cilat kanë qëndruar në treg për më shumë
se 4 ditë. Providencia spp ka rezultuar e pranishme në 5 mostra karrotë, të cilat kanë
qëndruar në treg për më shumë se 4 ditë. Mostrat e karrotës nuk janë analizuar për
patogjenin Escherichia coli 0157, kurse për patogjenin Campylobacter spp u analizuan 3
produkte, të cilat rezultuan negative (tabela 3.21.b).
Tabela 3.21.b) Prania e mikrorganizmave të analizuar për produktin karrotë sipas
ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Escherichia coli 0157 (analiza nuk u krye)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
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Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Shigella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
1
1

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
1
3

1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Enterobacter agglomerans
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Campylobacter spp (analiza u krye për 3 mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Serratia ficaria
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
5

Salmonella spp

Citrobacter freundii

Hafnia alvei

Providencia spp
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Grafik 3.19. Numri i mostrave që tejkalojnë kategorinë “i kënaqshëm” për
produktin qepë e njomë
Nga 29 mostrat e grumbulluara dhe të ekzaminuara për produktin qepë e njomë, vetëm 1
prej tyre ishte e importuar. Grafiku 3.19 paraqet numrin e mostrave për këtë produkt, për
të cilat ekzaminimi bakteriologjik rezultoi në nivele mbi kategorinë “i kënaqshëm”. Pesë
mostra rezultuan të jenë “jo i kënaqshëm” për koliform, vetëm 1 mostër për E.coli,
ndërkohë që ky nivel për myqet dhe majatë rezultoi respektivisht në 10 dhe 9 mostra.
Bacillus cereus dhe E.coli janë gjendur secili në një mostër. Dy mostra qepë e njomë
rezultojnë në nivel “potencialisht i rrezikshëm”.
Grafiku 3.20 paraqet llojet mikroorganizmave të pranishme në produktin qepë e njomë.
Në 29 mostra të ekzaminuara Hafnia alvei u gjet në 21 prej tyre, Enterobacter
agglomerans në 14, Providencia spp në 12, Citrobacter freundii u gjet në 7 mostra dhe
Serratia ficaria në 4 mostra.

Grafik 3.20 Prania e mikoroorganizmave në produktin qepë e njomë
Tabela 3.22.a) paraqet nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar pë produktin
“qepë e njomë,” duke e lidhur me ditët e qëndrimit në treg.
Niveli i mikroflorës së përgjithshme rezulton të jetë në nivel “i pakënaqshëm” në 22
mostra qepë e njomë, ku 14 prej tyre kanë qëndruar në treg për një ditë dhe 8 mostra kanë
qëndruar për një periudhë prej 2-3 ditësh. Bacillus cereus është gjëndur në 7 mostra, ku 5
kanë qëndruar në treg për një ditë dhe 1 mostër që ka qëndruar në treg për 2-3 ditë, duke
rezultuar në nivel “i kënaqshëm”, kurse 1 mostër, e cila ka qëndruar në treg për një ditë
ka rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar”.
Përsa i përket Staphilococcus spp 18 mostra qepë e njomë rezultojnë të jenë në nivel “i
kënaqshëm”, ku 13 mostra kanë qëndruar në treg për një ditë, kurse 5 mostra kanë
qëndruar për 2-3 ditë në treg. Niveli i myqeve në këtë produkt është në nivel potencialisht
të rrezikshëm në 2 raste, të cilat kanë qëndruar në treg për një ditë.
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Vihet re se lidhja ndërmjet nivelit të ndotjes dhe ditëve të qëndrimit në treg për qepën e
njomë, për Staphilococcus spp dhe mikroflorë e përgjithshme rezulton të jetë statistikisht
sinjifikative dhe jo e rastësishme (* p value ≤ 0.05). Një gjë e tillë nuk mund të thuhet për
mikroorganizmat e tjerë, të testuar për këtë produkt.
Tabela 3.22.a) Nivelet sasiore te mikrorganizmave të analizuar për produktin qepë e
njomë sipas ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e
përgjithshme*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Koliform
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Escherichia coli
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Staphilococcus spp*
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Bacillus cereus (analiza u
krye për 7 mostra)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Myqe
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Maja
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

I kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I pakënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm

0
2
0

5
0
0

14
8
0

0
0
0

5
1
0

12
6
0

2
3
0

0
0
0

17
8
0

2
1
0

0
1
0

0
0
0

13
5
0

6
5
0

0
0
0

0
0
0

5
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

3
2
0

9
3
0

5
5
0

2
0
0

8
4
0

7
1
0

4
5
0

0
0
0

* p value ≤ 0.05

Grafiku 3.21 tregon se niveli i koliformëve në produktin qepë e njomë sipas ditëqëndrimit rezulton të jetë në nivel “i kënaqshëm” në 5 mostra që kanë qëndruar në treg 1
ditë dhe në 1 mostër që ka qëndruar 2-3 ditë në treg. Kanë rezultuar në nivel “brënda
limitit të lejuar” 12 mostra që kanë qëndruar në treg një ditë dhe 6 mostra që kanë
qëndruar në treg 2-3 ditë. Kanë rezultuar në nivel “i pakënaqshëm” 2 mostra që kanë
qëndruar një ditë në treg dhe 3 mostra që kanë qëndruar 2-3 ditë.
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Grafik 3.21 Nivelet e koliform në produktin qepë e njomë sipas ditë-qëndrimit
Grafiku 3.22 tregon nivelin e E.coli po në këtë produkt sipas ditë-qëndrimit, ku rezulton
të jenë në nivel “i kënaqshëm” 17 mostra që kanë qëndruar në treg 1 ditë dhe 8 mostra që
ka qëndruar në treg 2-3 ditë. Kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar” 2 mostra që
kanë qëndruar në treg për një ditë dhe 1 mostër që ka qëndruar 2-3 ditë në treg.

Grafik 3.22 Nivelet e Escherichia coli në produktin qepë e njomë sipas ditëqëndrimit
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Grafik 3.23 Nivelet e myqeve në produktin qepë e njomë sipas ditë-qëndrimit
Në grafikun 3.23 vihet re se në nivel “brënda limitit të lejuar” rezultojnë 9 mostra që kanë
qëndruar në treg 1 ditë dhe 3 mostra që kanë qëndruar në treg 2-3 ditë. Kanë rezultuar në
nivel “i pakënaqshëm”, 5 mostra që kanë qëndruar një ditë në treg dhe 5 mostra që kanë
qëndruar 2-3 ditë. Kanë rezultuar në nivel “potencialisht i dëmshëm” 2 mostra që kanë
qëndruar në treg një ditë. Për produktet të cilat qëndrojnë një ditë në treg, supozohet se
konsiderohen të sigurta nga ana mikrobiologjike, por nga grafiku vihet re se në nivel
“potencialisht i rrezikshëm” kanë rezultuar edhe mostra të cilat kanë qëndruar vetëm një
ditë në treg.
Në tabelën 3.22.b) përsa i përket produktit qepë e njomë, vihet re se Serratia ficaria,
Enterobacter agglomerans rezultojnë të jenë në nivel “brënda limitit të lejuar”, si tek
produktet të cilat kanë qëndruar vetëm një ditë në treg, por edhe në ato produkte që kanë
qëndruar 2-3 ditë. Providencia spp ka rezultuar e pranishme ne 12 mostra qepë e njomë,
ku 9 mostra kishin qëndruar në treg për 1 ditë, kurse 3 mostra kishin qëndruar në treg për
2-3 ditë. Për patogjenet Escherichia coli 0157 dhe Campylobacter spp u analizua
respektivisht nga një mostër qepë e njomë, të cilat rezultuan negative. Citrobacter
freundii, Hafnia alvei, Enterobacter agglomerans, Serratia ficaria kanë rezultuar të jenë
të pranishme në produktet e qepës së njomë, të cilat kishin qëndruar në treg për një
periudhe një dhe 2-3 ditë. Salmonella spp dhe Shigella spp nuk janë gjendur të pranishme
në asnjë prej mostrave të testuara të qepës së njomë.
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Tabela 3.22.b) Prania e mikrorganizmave të analizuar për produktin qepë e njomë
sipas ditë-qëndrimit
Mikroorganizmi i analizuar

I pranishëm

Escherichia coli 0157 ((analiza u krye për 1
mostër)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Shigella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Salmonella spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Citrobacter freundii
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Hafnia alvei
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Providencia spp
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Enterobacter agglomerans
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Campylobacter spp (analiza u krye për 1 mostër)
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë
Serratia ficaria
1 ditë
2-3 ditë
≥4 ditë

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
0
14
7
0
9
3
0
7
7
0
0
0
0
1
3
0

Analiza për Escherichia coli 0157 nuk u krye për asnjë prej16 mostrave të hudhrës së
njomë. Shigella spp , Salmonella spp dhe Citrobacter freundii kanë rezultuar negative në
të gjitha mostrat e hudhrës së njomë, ndërsa përsa i përket Citrobacter freundii, Hafnia
alvei, Providencia spp, Enterobacter agglomerans, kanë rezultuar pozitive respektivisht
nga 3 mostra hudhër e njomë secili prej mikroorganizmave në fjalë. Serrataia ficaria ka
rezultuar e pranishme në një mostër. Përsa i përket nivelit te myqeve mund të themi se 2
mostra nga 16 të analizuara, rezultojnë të jenë në nivel “potencialsht të rrezikshëm”.
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Tabela 3.23 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin hudhër
e njomë
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Bacillus cereus

i
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

i
pakënaqsh
ëm

Potencialisht
i rrezikshëm

Total
ekzaminime

2
7
13
10
3
8
3

5
7
3

9
2
0
0
5
1
0

0
0
0
0
2
0
0

16
16
16
16
16
16
5

6
6
7
2

3.6 Cilësia mikrobiologjike e perimeve me kërcell
Në këtë kategori kemi vendosur perimet, të cilat janë me kërcell dhe rriten mbi tokë, të
tilla si: kastravec, domate, kungull etj.
Tabela 3.24 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
kastravec
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Bacillus cereus

i
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

i
pakënaqshë
m

Potencialish
ti
rrezikshëm

Total
ekzaminim
e

10
19
19
8
17
19
0

9
0
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

19
19
19
19
19
19
1

11
1
0
1

Citrobacter freundii, Hafnia alvei dhe Providencia spp kanë rezultuar negative në të
gjitha mostrat e analizuara të kastravecit. Enterobacter agglomerans dhe Serratia ficaria
rezultuan pozitive respektivisht në një mostër të analizuar ndër 19 mostrat e marra në
studim (tabela 3.25). Niveli i koliformëve dhe i Escherichia coli ka rezultuar në nivel “i
kënaqshëm” në të 19 mostrat e analizuara të kastravecit. Bacillus cereus është gjendur në
një mostër, në nivel “brënda limitit të lejuar”. Salmonella spp dhe Shigella spp nuk janë
gjetur në asnjë prej mostrave të testuara. Per patogjenin Escherichia coli O157 janë
testuar 12 kampione, të cilat kanë rezultuar negative. Campylobacter spp është testuar në
2 mostra, të cilat kanë rezultuar negative.
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Tabela 3.25 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin domate
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Bacillus cereus

I
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencialish
ti
rrezikshëm

Total
ekzaminime

15
19
19
7
15
17
2

4
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

19
19
19
19
19
19
5

12
4
2
3

Në tabelën 3.26 vihet re se analiza për Escherichia coli 0157 nuk u krye në asnjë prej 19
mostrave të domates. Serratia ficaria u gjend vetëm në një mostër. Citrobacter freundii,
Hafnia alvei, Providencia spp, dhe Enterobacter agglomerans kanë rezultuar negative në
të gjitha mostrat e analizuara të domates. Campylobacter spp është testuar për 4 mostra,
të cilat kanë rezultuar negative për këtë patogjen.
Tabela 3.26 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin kungull
Mikroorganizmi i
analizuar
Mikroflora e
përgjithshme
Koliform
përgjithshme
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja

I kënaqshëm
7
11
11
5
8
8

Brënda
limitit
të
lejuar
4
0
0
6
1
1

I
pakënaqshëm

Potencialish
ti
rrezikshëm

Total
ekzaminim
e

0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0

11
11
11
11
11
11

Në total, ndër 11 mostrat e kungullit të marra në studim, për patogjenin E.coli 0157 janë
analizuar 4 mostra, të cilat kanë rezultuar negative për patogjenin në fjalë. Hafnia alvei,
Providencia spp, Citrobacter freundii, Serratia ficaria dhe Enterobacter agglomerans
kanë rezultuar negative në 11 mostrat e analizuara të kungullit. Produkti i kungullit nuk
është analizuar për patogjenet Bacillus cereus dhe Campylobacter spp. Niveli i koliform
e dhe i Escherichia coli ka rezultuar në nivel të kënaqshëm (tabela 3.27).
Për patogjenin Campylobacter spp u analizuan 5 mostra speci, të cilat rezultuan negative.
Sikurse vihet re edhe nga tabela 3.24, Citrobacter freundii, Hafnia alvei, Providencia spp
dhe Enterobacter agglomerans u gjendën në një mostër speci secili. Salmonella spp,
Shigella spp dhe Serratia ficaria nuk janë gjendur në asnjë mostër speci. Bacillus cereus
u analizua për 3 produkte speci, të cilat rezultuan në nivel “brënda limitit të lejuar”.
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Tabela 3.27 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin spec
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja

I
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencialisht i
rrezikshëm

Total
ekzaminime

8
19
19
10
8
14

10
0
0

1
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0

19
19
19
19
19
19

9
7
5

3.7 Cilësia mikrobiologjike e frutave
Përsa i përket cilësisë mikrobiologjike të frutave, gjatë testimeve në laborator dhe nga
përpunimi statistikor i të dhënave të grumbulluara, është vërejtur se cilësia
mikrobiologjike e frutave në përgjithësi, ishte në nivel më të kënaqshëm krahasuar me
perimet me gjethe të gjelbra, sallat etj.
Një rezultat i tillë ishte i pritshëm, duke patur parasysh faktin se frutat duke qenë se janë
në pemë, kanë më pak mundësi për t`u kontaminuar, krahasuar me perimet me gjethe të
gjelbra, të cilat mund të kultivohen në tokë, apo pjesërisht nën tokë. Megjithatë, nuk
duhet harruar fakti se praktikat jo të mira higjeno-sanitare të ushtuara gjatë proçesit të
vjeljes apo grumbullimit të frutave, apo prania e personave bartës me baktere të
ndryshëm, shton mundësitë për kontaminim bakerial të tyre si dhe për helmime
ushqimore.
Në studimin tonë, në lidhje me përzgjedhjen e e frutave, janë selektuar në numër më të
madh mostrash, ato lloje frutash të cilat janë më të përdorura nga konsumatori shqipëtar.
Në tabelat e mëposhtme paraqiten më me detaje, të dhena lidhur me cilësinë
mikrobiologjike të frutave dhe llojet e mikroorganizmave që janë hasur më shpesh në to.
Tabela 3.28 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin banane
Mikroorganizmi i
analizuar
Mikroflora e
përgjithshme
Koliform
përgjithshme
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Bacillus cereus
(ekzaminimi u krye vetem
ne 6 mostra)
Myqe
Maja
Total ekzaminime
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I
kënaqshëm

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshëm

Potencialisht i
rrezikshëm

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0

13
13
12
5

0
0
0

2

4

12
13
70

1
0

0
0

13

1

8

Total
ekzamini
me
13
13
13
13
6

84

0
0
0

13
13
84
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Escherichia coli 0157 dhe Campylobacter spp nuk janë analizuar pë këtë produkt, kjo për
arsye të mungesës së terreneve. Salmonella spp, Citrobacter freundii, Hafnia alvei,
Providencia spp, Enterobacter agglomerans, Serratia ficaria, kanë rezultuar negative për
frutin e bananes. Bacillus cereus është gjendur në 6 mostra, ku 2 prej tyre kanë rezultuar
në nivel “i kënaqshëm” dhe 4 mostra kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar”.
Në tabelën 3.29 vërehet se mostrat e kumbullës nuk janë analizuar për patogjenin E.coli
0157. Hafnia alvei, Providencia spp, Serratia ficaria dhe Enterobacter agglomerans
kanë rezultuar negative në të 14 mostrat e analizuara të kumbullës, ndërsa Bacillus cereus
është analizuar për 6 mostra , të cilat kanë rezultuar në nivel “brënda limitit të lejuar”.
Tabela 3.29 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
kumbull
Mikroorganizmi i
analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Campylobacter spp
Bacillus cereus

I
kënaqsh
ëm

Brënda
limitit të
lejuar

13
13
14
7
7
9
7
0

1
1
0

I pakënaqshëm
0
0
0
0
2
1
0
0

7
4
4
0
6

Potenciali
sht i
rrezikshë
m
0
0
0
0
1
0
0
0

Total
ekzamini
me
14
14
14
14
14
14
7
6

Tabela 3.30 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin mollë
Mikroorganizmi i
analizuar

I
kënaqshëm

Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliforme

13
16
15
7
4
9
1

Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Bacillus cereus

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencialisht i
rrezikshëm

Total
ekzamini
me

2
0
1

1
0
0
0
5
1
0

0
0
0
0
0
0
0

16
16
16
16
16
16
6

9
7
6
5

Mostrat e mollës nuk janë analizuar për patogjenin E.coli 0157. Për Campylobacter spp
është analizuar vetëm një mostër mollë, e cila ka rezultuar negative. Citrobacter freundii,
Hafnia alvei, Providencia spp, Salmonella spp, Shigella spp nuk janë gjendur në asnjë
prej mostrave të testuara. Enterobacter agglomerans është gjendur në 1 mostër mollë.
Bacillus cereus ka rezultuar pozitiv në 6 mostra, ku një prej tyre rezulton të jetë në nivel
të kënaqshëm, kurse 5 mostra rezultojnë të jenë në nivel “brënda limitit të lejuar” (tabela
3.30).
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Mostrat e portokallit nuk janë analizuar për patogjenin E.coli 0157. Citrobacter freundii,
Hafnia alvei, Providencia spp nuk janë gjendur në asnjë prej mostrave të testuara të
portokallit. Enterobacter agglomerans dhe Serratia ficaria janë gjendur secili në 1
mostër portokalli. Campylobacter spp është testuar ne 2 mostra portokalli, të cilat kanë
rezultuar negative për këtë mikroorganizëm. Bacillus cereus ka rezultuar pozitiv në 3
mostra, ku një prej tyre rezulton të jetë në nivel “brënda limitit të lejuar” dhe dy mostra
rezultojnë të jenë në nivel “i kënaqshëm” (tabela 3.31)
Tabela 3.31 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin
portokall
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Bacillus cereus

I
kënaqshë
m
11
12
12
6
3
8
2

Margjin
al
1
0
0
6
5
2
1

I
pakënaqshë
m

Potencialisht i
rrezikshëm

Total
ekzaminim
e

0
0
0
0
4
2
0

0
0
0
0
0
0
0

12
12
12
12
12
12
3

Tabela 3.32 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin qershi
Mikroorganizmi i analizuar
Mikroflora e përgjithshme
përgjithshme
Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja
Bacillus cereus

I
kënaqshë
m

Brënda
limitit të
lejuar

I
pakënaqshë
m

Potencialisht
i rrezikshëm

Total
ekzamini
me

8
14
14
9
4
4
1

4
0
0

2
0
0
0
4
4
0

0
0
0
0
3
2
0

14
14
14
14
14
14
5

5
3
4
4

Për patogjenin Campylobacter spp janë analizuar 4 mostra qershi, të cilat kanë rezultuar
negative. Citrobacter freundii, Hafnia alvei, Providencia spp, Enterobacter agglomerans
dhe Serratia ficaria nuk janë gjendur në asnjë mostër të qershisë. Bacillus cereus ka
rezultuar pozitiv në 5 mostra, ku një prej tyre rezulton të jetë në nivel “i kënaqshëm” dhe
4 mostra rezultojnë të jenë në nivel “brënda limitit të lejuar”. Niveli i myqeve dhe i
majave në produktin e qershisë ka rezultuar të jetë në nivel “potencialisht i rrezikshëm”
respektivisht në 3 dhe 2 mostra. Përsa i përket nivelit të Escherichia coli, produkti i
qershisë paraqitet në nivel “i kënaqshëm” (tabela 3.32).
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Tabela 3.33 Nivelet sasiore të mikroorganizmave të analizuar për produktin rrush
Mikroorganizmi i
analizuar

I
kënaqshëm

Mikroflora e
përgjithshme

5

Koliform
Escherichia coli
Staphilococcus spp
Myqe
Maja

9
9
3
4
6

Brënda
limitit të
lejuar
4

I
pakënaqshë
m
0

0
0

0
0
0
2
0

6
3
3

Potencialisht i
rrezikshëm
0
0
0
0
0
0

Total
ekzaminim
e
9
9
9
9
9
9

Campylobacter spp u analizua në një mostër rrush, e cila rezultoi negative. Citrobacter
freundii, Hafnia alvei, Providencia spp, Enterobacter agglomerans dhe Serratia ficaria
nuk janë gjendur në asnjë mostër rrushi, ndërsa Bacillus cereus nuk u analizua për këtë
produkt. Duke j’u referuar tabeles 3.30 vihet re se niveli i koliform e ka rezultuar në nivel
“i kënaqshëm” në 9 produktet e rrushit, të analizuara. Niveli i myqeve në këtë komoditet
ka rezultuar të jetë në nivel “i pakënaqshëm” në 2 mostra.
Pra frutat dhe perimet janë kontaminuar në çdo pikë të rritjes, tregëtimit, proçesimit,
shpërndarjes si dhe gjatë periudhës së ruajtjes finale nëpër tregje. Perimet janë rritur në
toka ku zakonisht u është hedhur pleh kafshësh dhe janë ujitur me ujë pusi. Të tre faktorët
e përmëndur më sipër, që për më tepër janë edhe të domosdoshëm njëkohësisht, nga ana
tjetër janë edhe burime potenciale për kontaminim nga mikroorganizma patogjenë, të tillë
si E. Coli O157:H7 dhe Salmonella. Frutat, të cilat mund të jenë të dëmtuara në pemë,
sikurse janë pjeshkët, qershitë dhe kumbullat, mund të kontaminohen prej patogjenëve
fekalë, të cilët i mbartin fermerët që i mbledhin ato, por kontaminimi mund të ndodhë
edhe gjatë proçesit të paketimit.
Në mënyrë që produktet e tyre të jenë sa më të shitura dhe të kërkuara në treg, fermerët
janë të prirur t`i nënshtrojnë produktet tyre në proçesin e përpunimit, gjatë të cilit
produktet lahen, u hiqen rrënjët, pastrohen nga gjethet, kokrrat e kalbura, si dhe nga të
tjerë dëmtues fizik apo kimik. Më pas fermerët i pakëtojnë, gjithësecili në mënyrën e
përzgjedhur prej tyre, kjo në bazë edhe të mundësisve të tyre ekonomike, duke i bërë
produktet që tregëtojnë të duken më të freskëta dhe më të pastra higjenikisht. Natyrisht që
proçese të tilla, sidomos ujitja e produktit para tregëtimit, mund të jetë shkak potencial
kontaminimi, kjo në varësi edhe të cilësisë mikrobiologjike të ujit që fermeri përdor për
të larë produktin në fjalë. Në këtë mënyrë konsumatori ka shumë mundësi që këtë
produkt ta konsiderojë si të pastër dhe ka shumë mundësi që të mos e lajë përsëri, para
konsumimit. Një numër i konsiderueshëm helmimesh ushqimore i janë atribuar pikërisht
operacioneve të mëtejshme të përpunimit, të cilat janë jo të përshtatshme ose jo të kryera
brënda kushteve optimale higjenike.
Pjesa më e madhe e testeve mikrobiologjike, 62.9% të frutave dhe perimeve rezultuan të
jenë në nivel “i kënaqshëm” mikrobiologjik, krahasuar sigurisht edhe me udhëzuesit e
FSANZ lidhur me ekzaminimin mikrobiologjik të ushqimeve të gatshme për t’u ngrënë.
Duhet theksuar fakti që nuk ka standarde përsa i përket frutave dhe perimeve, të cilat
konsumohen të gjalla.
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Salmonella spp, u gjet e pranishme në 1 mostër, Citrobacter freundii ne 44, Hafnia alvei
63, Providencia spp 43, Enterobacter agglomerans 58, Campylobacter spp 47, Serratia
ficaria 37. Patogjeni Bacillus cereus u konstatua në 35 mostra, në nivelin “brënda limitit
të lejuar” dhe në 45 mostra. B. cereus gjendet në shumë mjedise, por më së shumti në
tokë dhe në ujë. Konsumimi i tij shkakton sëmundje diarreike si dhe çlirimin e
enterotoksinave në sistemin e aparatit tretës.
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PËRFUNDIME
Gjatë viteve 2009-2012 janë testuar për praninë e disa patogjenëve perime dhe fruta të
tregëtuara në tregjet me pakicë dhe shumicë të pesë qyteteve më të mëdha të vendit
(Tiranë, Lushnje, Fier, Durrës dhe Korçë).
Nga analizat e kryera rezultoi se E. Coli 0157 dhe Shigella spp nuk ishin të pranishme
në kampionet e produkteve të ekzaminuara.
14% e kampioneve të testuara ishin të kontaminuara me bakterin patogjen Hafnia
alvei, me Enterobacter agglomerans (12.9%), me Serratia ficaria (8.9%), me
Citrobacter freundii (9.8%) dhe me Salmonella spp (0.2%).
Nga testimet për praninë e E.coli jo patogjen, në 16.3% të perimeve dhe frutave të
testuara u vu re prania e një sasie të konsiderueshme të këtyre baktereve, ku 5.6%
kishin sasinë më të madhe të E.coli dhe duke j`u referuar të dhënave të lejuara nga
FSANZ, janë konsideruar me një cilësi të pakënaqshme mikrobiologjike.
Sasia e koliformëve në fruta dhe perime ishte e lartë dhe 5.3% e tyre janë cilësuar si
potencialisht të rrezikshme.
Perimet dhe frutat ishin të kontaminuara me myqe dhe maja, duke u cilësuar si
potencialisht të rrezikshëm në 11.1% për myqet dhe 5.3% për majatë.
Përsa i përket pranisë së salmonelave u gjet pozitiv vetëm një mostër spinaqi, kurse në
mostrat e tjera nuk u vu re.
38.5% e mostrave të testuara për Staphilococcus spp dhe 45 raste për Bacillus cereus
rezultuan të një niveli brënda limitit të lejuar.
Nga 2652 ekzaminime sasiore, 37,1% tejkaluan normat e kategorisë “i kënaqshëm”.
Prej tyre, 63.5%, 26.5% dhe 9.8% e mostrave, të ekzaminuara i përkasin respektivisht
kategorisë “brënda limitit të lejuar”, “jo i kënaqshëm” dhe “potencialisht i
rrezikshëm”. 80.2% e mostrave në këto kategori janë me origjinë vendi dhe 19.8%
janë të importuara.
Më shumë të kontaminuara dhe me prani më të madhe të patogjenëve ishin kampionet
e perimeve me gjethe të gjelbra si: sallata, spinaqi, majdanozi etj.
Në ndotjen bakteriale kanë ndikuar një sërë faktorësh si. përdorimi i ujit të ndotur,
cilësia mikrobiologjike e tokës, kafshët shtëpiake dhe mbetjet e tyre pranë zonave të
kultivuara, magazinimi, ruajtja dhe përpunimi paraprak i produkteve jo në kushte
oprimale apo të përshtatshme si edhe higjiena jo e mirë vetjake e fermerëve apo
tregëtarëve.
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REKOMANDIME
Industria dhe institucionet e tjera, qeveritare ose jo, të cilat kanë si objektiv të punës
së tyre sigurinë ushqimore dhe shëndetin publik, që operojnë në vendin tonë, duhet të
rrisin nivelin e ndërgjegjësimit të të gjitha palëve të interesuara, përsa i përket
çështjeve dhe problematikave që kanë të bëjnë me sigurinë mikrobiologjike të
ushqimeve.
Një gjë e tillë mund të arrihet nëse bëhet e mundur:


Sigurimi që të gjitha palët (fermeri, tregëtari, konsumatori) të kenë njohuri të
mjaftueshme lidhur me faktin se çdo produkt ushqimor që tregëtohet, mund të jetë
një burim potencial i patogjenëve të ndryshëm, të cilët mund të shkaktojnë
helmime serioze ushqimore.



Zhvillimi i programeve të ndryshme arsimore apo trajnimeve për prodhuesit dhe
tregëtarët, lidhur me parimet themelore të sigurisë ushqimore, mikrobiologjinë,
praktikat e mira higjenike, praktikat e mira të manipulimit të produkteve
ushqimore në tërësi, si dhe HACCP.



Edukimi i shitësve dhe i konsumatorëve në lidhje me rrezikun shëndetësor publik
në rast se konsumohen produkte ushqimore jo të sigurta mikrobiologjikisht.

Institucionet e niveleve të ndryshme, që lidhen me sigurinë ushqimore dhe shëndetin
publik, duhet të përforcojnë mesazhin për konsumatorët se frutat dhe perimet duhet të
lahen para se të konsumohen.
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Vlerësimi i Cilësisë Mikrobiologjike të Frutave dhe Perimeve në disa Zona të Shqipërisë

PËRMBLEDHJE
Në vitet e fundit, frutat dhe perimet janë kthyer në produkte ushqimore shumë popullore, por ato janë
gjithnjë të ekspozuara ndaj kontaminuesve potencialë mikrobiologjikë. Në vendin tonë, informacionet mbi
cilësinë mikrobiologjike të frutave dhe perimeve që kultivohen, importohen dhe konsumohen, janë të
kufizuara dhe nuk ka standarde shqipëtare mikrobiologjike lidhur me këto produkte ushqimore.
Ky studim konsistoi në kryerjen e vlerësimit bakteriologjik, evidentimin e faktorëve risk, qtë mund të
ndikojnë në kontaminim dhe në hedhjen e bazave për krijimin e standardeve shqiptare mbi cilësinë
mikrobiologjike të frutave dhe perimeve.
Gjithësej u testuan 449 kampione fruta dhe perime të freskëta (7184 ekzaminimesh bakteriologjike).
Mostrat e analizuara përfshijnë 39 lloje fruta dhe perime, të disponueshme në tregjet me shumicë, pakicë,
dhe sera në disa rrethe të Shqipërisë (Tiranë, Lushnje, Fier, Durrës dhe Korçë).
E. Coli 0157, dhe Shigella spp nuk ishin të pranishme në asnjë nga kampionet e produkteve të
ekzaminuara. 14% e mostrave rezultuan të jenë të kontaminuara me Hafnia alvei, Enterobacter
agglomerans (12.9%), Serratia ficaria (8.9%), Citrobacter freundii (9.8%) dhe Salmonella spp (0.2%).
83.7% e kampioneve të ekzaminuara për E. coli u konstatua të jenë të një cilësie të kënaqshme
mikrobiologjike, ndërkohë që 5.6% rezultuan të jenë të kategorisë “jo i kënaqshëm”. E.coli, Staphylococcus
aureus dhe koliform rezultuan të jenë speciet më dominante në shumicën e kampioneve të testuara. Cilësia
mikrobiologjike e frutave ishte në nivel më të kënaqshëm krahasuar me perimet me gjethe të gjelbra, sallat,
lakrat etj. Me ngarkesë më të lartë bakteriale rezultuan mostrat e mbledhura në tregjet fshatare dhe nër
serra, gjë e cila lidhej ngushtë edhe me kushtet jo të mira higjenike të tregëtimit, manipulimit dhe ruajtjes
së këtyre produkteve, të cilat u vërejtën edhe nga vëzhgimet e kryera gjatë inspektimit.
Fjalë kyçe: Cilësi mikrobiologjike, E.coli, koliform, fruta, patogjen, perime.

ABSTRACT
In recent years, fruits and vegetables have become very popular food products, but in the meantime they are
increasingly exposed to potential microbiological contaminants. In our country, information on
microbiological quality of fruits and vegetables, that are produced, imported and consumed, are limited and
no Albanian microbiological standards related to these food products is available.
This study consists in carrying out bacteriological assessment, the identification of risk factors, which may
affect their contamination and in laying the groundwork for the establishment of Albanian standards on
microbiological quality of fruits and vegetables.
A total of 449 samples of fresh fruit and vegetables were tested (7184 bacteriological examinations). The
analyzed samples included 39 different kind of fruits and vegetables available in retail markets, markets
and greenhouses in some districts of Albania (Tirana, Lushnje, Fier, Durres and Korca).
E. 0157 coli and Shigella spp were not present in any of the examined samples of products, while the
presence of other microorganisms were found in 14% of samples to Hafnia alvei, Enterobacter
agglomerans (12.9%), Serratia ficaria (8.9%), Citrobacter freundii (9.8%) and Salmonella spp (0.2%).
83.7% of the examined samples for E. coli was found to be satisfactory microbiological quality, while 5.6%
resulted to be of "unsatisfactory. E.coli, Staphylococcus aureus and Coliforme levels resulted to be the most
prevailing species in the majority of tested samples. It is noted that the microbiological quality of fruits was
at satisfactory level compared to leafy green vegetables, salads, cabbages etch. The samples with higher
bacterial load resulted from those collected in rural markets and in greenhouses, which is closely linked to
poor conditions of hygiene of retailing, handling and storage of these products, which were observed during
the inspection process.

Key words; Microbiological quality, E.coli, Coliforme, fruits, vegetables, pathogens

